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I. ZASADY OGÓLNE 

§1. 

 

1. Przedszkole, zwane dalej "przedszkolem", nosi nazwę Publiczne Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach. 

 

2. Przedszkole, jest przedszkolem publicznym, do którego dyspozycji przekazano dwa 

budynki usytuowane przy ul. Księcia Bolka 17 i Bolesława Krzywoustego nr 46 

w Świebodzicach.  

 

3. Budynek przy ul. Księcia Bolka 17 oznaczono literą "A", a budynek przy ul. Bolesława 

Krzywoustego 46 oznaczono literą "B".  

 

4. Siedzibą Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II jest budynek 

"A" przy ul. Księcia Bolka 17 w Świebodzicach. 

 

5. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o nazwie:  

Publiczne Przedszkole Nr 2  

z Oddziałami Integracyjnymi  

im. Jana Pawła II  

58-160 Świebodzice, ul. Księcia Bolka 17  

tel. 74 666 96 48 

Regon 021400134 NIP 8842727422  

 

6. Przedszkolem kieruje dyrektor, który działa w ramach powierzonego mu pełnomocnictwa. 

 

7. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Świebodzice.  

 

8. Siedzibą organu prowadzącego jest Urząd Miejski w Świebodzicach przy ul. Rynek 1. 

 

9. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 

 

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§2. 

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa 

 

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom 

możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych 

i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

 

3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez: 

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ 

prowadzący; 
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2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji 

i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju; 

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz rodziny i dzieci; 

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających 

dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej; 

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi; 

6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń. 

 

4. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 2 ust. 2 przedszkole realizuje 

poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, społecznej 

i poznawczej emocjonalnej.   

 

5. Do zadań przedszkola należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                               

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym;  

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 
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12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego;  

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

18) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym, z tym, że nie dotyczy to:  

a) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest 

niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

b) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w 

przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 

r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949), oraz jeżeli z indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji 

przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dziecka; 

19) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz 

zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole; 

20) realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania 

przedszkolnego; 

21) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą 

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie 

wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania; 

22) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom 

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

23) organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym; 

24) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, parafią, 

rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu; 

25) egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie przepisów 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; 

26) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie 

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji. 
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6. Przedszkole kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie 

diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość 

realizacji tych oczekiwań. 

 

7. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią 

pedagogiczno – psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, 

społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.  

 

§3. 

Cele i zadania przedszkola zakresie udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

 

1. Przedszkole w ramach realizacji swoich zadań udziela pomocy psychologiczno –

pedagogicznej. 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

wychowanka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych 

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 

w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. 

 

3. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu 

wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej wychowankom.  

 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) dziecka; 

2) rodziców dziecka; 

3) dyrektora przedszkola; 
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4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego 

zajęcia z dziećmi; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania lub higienistki przedszkolnej; 

6) poradni; 

7) asystenta edukacji romskiej; 

8) pomocy nauczyciela; 

9) pracownika socjalnego; 

10) asystenta rodziny; 

11) kuratora sądowego; 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne 

i nieodpłatne.  

 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.  

 

8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

 

9. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom 

nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący 

w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

rodzicami dzieci; 

1) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

2) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

3) innymi przedszkolami; 

4) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny 

i dzieci. 

 

11. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka w przedszkolu, dyrektor przedszkola, za 

zgodą rodziców dziecka, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem 

o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania tego 

problemu. 

 

12. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem dyrektora.  

 

13. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych 

i prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 8. 
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14. Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne organizuje się dla wychowanków z odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 5.  

 

15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

 

16. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne organizuje się dla dzieci 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10.  

 

17. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami 

i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz 

z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10.  

 

18. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania mające 

na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz 

zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tychże zainteresowań i uzdolnień. 

 

19. Działania z zakresu pomocy psychologiczo – pedagogicznej, obejmują obserwację 

pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

 

20. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje o tym 

niezwłocznie dyrektora.  

 

21. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych 

lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

 

22. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno –

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania 

dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony 

dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

23. Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z jego rodzicami i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami, 

wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, 

poradnią lub innymi osobami. 

 

24. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka 

formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wymiarze godzin, 

w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola 

niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka. 
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25. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów 

w przedszkolu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wychowanków, 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo 

w życiu przedszkola, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania, 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier i ograniczeń 

w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz 

planowania dalszych działań. 

 

26. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą 

obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących roczne 

przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

 

27. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udziela dziecku pomocy w trakcie bieżącej pracy i informuje o tym dyrektora przedszkola. 

 

28. Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności 

w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka 

i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza 

przedszkolnym dzieci; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków; 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 
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predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

29. Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 4. 

Cele i zadania przedszkola organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

 

1. W przedszkolu wychowanie przedszkolne dzieci niepełnosprawnych, dla których poradnia 

psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

prowadzone jest: 

1) w oddziałach ogólnodostępnych;                  

2) w oddziałach integracyjnych. 

 

2. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny                                

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach pp i możliwości 

organizacyjnych przedszkola; 

5) zajęcia rewalidacyjne stosownie do potrzeb dzieci, uwzględniające w szczególności 

rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:  

a) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub 

innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niewidomego,  

b) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w szczególności 

wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem,  

c) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – 

w przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera; 

6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

3. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale 

ogólnodostępnym po 2 godziny tygodniowo na dziecko. 
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4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

 

5. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach 

określonych w § 3 niniejszego statutu. 

 

6. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

7. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, psycholog 

oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu.  

 

8. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w ciągu roku 

szkolnego..  

 

9. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej z jednotygodniowym 

wyprzedzeniem.  

 

10. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 

inny specjalista; 

3) pomoc nauczyciela. 

 

11. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w przedszkolu są 

zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie 

o obowiązku ochrony danych osobowych dziecka, w tym danych wrażliwych. 

W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału 

w posiedzeniu zespołu przez rodziców nie może uczestniczyć w pracach zespołu. 

 

12. Dla dzieci posiadających orzeczenie ppp, Zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. 

Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną.  

 

13. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia 

o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki 

został opracowany poprzedni program.  

 

14. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy 

z dzieckiem; 
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2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia 

z dzieckiem, z tym, że  w przypadku: 

3) dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

4) formy, sposoby i okres udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, ustalone przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami;  

5) działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci 

i młodzieży; 

6) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 

7) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań; 

8) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 

dzieci, jeżeli występuje taka potrzeba. 

 

15. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.   

 

16. Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu pisemnie.  

 

17. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka.                                  

 

18. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, rodzice są niezwłocznie 

zawiadamiani w formie pisemnej o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne 

formy będą realizowane.    

 

19. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania wychowankom pomocy psychologiczno –

pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które 

w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

20. Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany Indywidualny Program 

edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń 

zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z zapisem postępu 

w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena efektywności działań. 

 

21. W przedszkolu w ramach realizacji orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub 

specjalistów tj. nauczycieli wspomagających: 

1) w oddziałach integracyjnych; 

2) w oddziałach ogólnodostępnych , w których kształceniem specjalnym objęte są dzieci 

posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

autyzm, w tym zespół Aspergera lub niepełnosprawności sprzężone. 

 

22. Nauczyciele wspomagający: 
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1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi 

nauczycielami i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone   

w programie; 

2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą 

z wychowankami niepełnosprawnymi; 

3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez 

nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom                          

i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, 

w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi. 

 

23. Dyrektor przedszkola, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych wyznacza zajęcia edukacyjne oraz 

zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi 

nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci 

uczestniczą. 

§ 5. 

 

1. Przedszkole może organizować indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne 

i wychowanie dzieciom o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, 

z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, 

przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania 

w warunkach przedszkolnych. 

 

2. Indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola.  

 

3. Indywidualne nauczanie organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu 

o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego w porozumieniu 

z organem prowadzącym przedszkole.  

 

4. Zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego przydziela dyrektor 

nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

 

5. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki.  

 

6. Za zajęcia indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego nauczania uważa się 

zajęcia prowadzone w indywidualnym   i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

 

7. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  

 

8. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy 

wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

dziecka.  

 

9. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 
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programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych 

dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

 

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

 

11. Wniosek, o którym mowa w ust. 9 wpisuje się do dziennika indywidualnego nauczania, zaś 

dyrektor przedszkola akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

 

12. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.  

 

13. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej 2 dni.  

 

14. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka; 

2) udział w posiedzeniach Zespołu  opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia 

wychowanka w życiu przedszkola; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych. 

 

15. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków 

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor 

przedszkola organizuje różne formy uczestniczenia wychowanka w życiu przedszkola, 

w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach 

i imprezach przedszkolnych/szkolnych. Wszelkie informacje o możliwościach 

uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane są 

w dzienniku indywidualnego nauczania.  

 

16. Dyrektor przedszkola ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  

w przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie  złożą wniosek o zawieszenie nauczania 

indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę 

zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie wychowanka do przedszkola.  

 

17. Dyrektor przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego 

wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola.  

 

18. Dyrektor przedszkola w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest 

zobowiązany powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący 

przedszkole. 

§ 6. 

 

1. W przedszkolu, w porozumieniu z organem prowadzącym, może być organizowane 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeżeli istnieje możliwość realizacji wskazań 

zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności 

jeżeli przedszkole dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do 

prowadzenia wczesnego wspomagania. 
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2. Celem wczesnego wspomagania rozwoju jest stymulowanie psychicznego rozwoju dziecka 

od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

 

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora  

przedszkola. 

 

4. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi 

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, 

w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

 

5. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej 

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie 

do jego potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 

w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących 

zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

 

6. Pracę zespołu koordynuje dyrektor  przedszkola  albo upoważniony odpowiednio przez 

dyrektora nauczyciel. 

 

7. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania. 

 

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin 

w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka. 

 

9. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem 

i jego rodziną. 

 

10. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego 

wspomagania mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich 

rodzin. 

 

11. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie 

ukończyły 3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. Miejsce 

prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola 

w uzgodnieniu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka. 
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12. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych 

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych 

reakcji na te zachowania; 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy 

z dzieckiem; 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz 

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 

§ 7. 

Cele i zadania przedszkola umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej 

 

1. Przedszkole umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez: 

1) zajęcia w języku polskim; 

2) realizację treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego regionu i kraju; 

3) prowadząc nauczanie religii na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu 

organizowania nauki religii w szkołach publicznych. 

 

2. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na wartościach 

uniwersalnych. W każdym oddziale nauczyciele tworzą kodeksy przedszkolaka zawierające 

ustalone z dziećmi normy postępowania oparte na wartościach poznanych przez dzieci 

i objaśnionych przez nauczycieli w toku pracy dydaktyczno – wychowawczej 

 

3. W przedszkolu – zgodnie z potrzebami – mogą być organizowane zajęcia umożliwiające 

dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka 

regionalnego w celu podtrzymywanie tożsamości tych dzieci w zakresie narodowości, 

grupy etnicznej, językowej. 

 

4. Zasady organizowania zajęć w ust. 1 są określone w odrębnych przepisach. 

 

5. Dzieci cudzoziemców jak i dzieci obywateli polskich powracające z zagranicy mają prawo 

do dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2 godz. tygodniowo w celu zapewnienia 

odpowiednich warunków do nauki i zabawy z rówieśnikami. 

 

6. Przedszkole prowadzi działania anty dyskryminacyjne obejmujące całą społeczność 

przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, 

ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców (prawnych opiekunów). 

 

7. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na zasadach 

ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są przyjmowane 

przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego traktowania oraz wszystkich 

statutowych praw i obowiązków. 
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§ 8. 

Zasady bezpieczeństwa w zakresie realizacji zadań przedszkola 

 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć  

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych od § 2 do § 7 niniejszego statutu; 

2) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: 

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym 

dniu; 

3) indywidualizację procesu kształcenia; 

4) przestrzeganie liczebności grup; 

5) elektroniczny system wejścia do przedszkola; 

6) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

7) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

8) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

9) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku; 

10) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

11) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

12) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola  

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

13) ogrodzenie terenu przedszkola; 

14) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

15) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych; 

16) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 

17) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych 

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję 

o zasadach udzielania tej pomocy; 

18) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym 

dzieci niepełnosprawnych; 

19) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach  

i wycieczkach poza teren przedszkola; 

20) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

§ 9. 

Zasady ochrony zdrowia w zakresie realizacji zadań przedszkola 

 

1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia 

poprzez:  

1) rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków; 

2) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  

organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny; 

3) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między 

rówieśnikami; 

4) promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 
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5) prowadzenie profilaktyki uzależnień. 

 

2. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich oraz badań /np. 

szczepień, badania wzroku i słuchu, przeglądów zębów/ bez uprzedniego porozumienia 

z rodzicami.  

 

3. Nauczyciele nie podają dzieciom żadnych leków.  

 

4. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi 

pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu 

w przedszkolu poprzez: 

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie 

o chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka; 

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do 

odbioru dziecka; 

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań. 

 

5. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji życiowej 

z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowania o pomoc:  

1) do rady rodziców, sponsorów i organizacji;  

2) do Ośrodka Pomocy Społecznej; 

3) do Sądu Rodzinnego. 

 

6. Wspiera dzieci  rozpoczynające pobyt w przedszkolu poprzez: 

1) organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich 

rodzicami; 

2) rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   

szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych; 

3) organizację wycieczek integracyjnych; 

4) pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana przez psychologa 

przedszkolnego. 

§ 10. 

Zasady promocji w zakresie realizacji zadań przedszkola 

 

1. Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez: 

1) posiadanie własnego imienia, sztandaru logo; 

2) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego środowiska; 

3) współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom; 

4) promowanie placówki w środowisku; 

5) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom; 

6) podejmowanie działań umożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka; 

7) prowadzenie własnej strony internetowej; 

8) udział w projektach europejskich. 
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III. SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 

§ 11. 

Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka 

 

1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej, w celu zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

podnoszenia jakości pracy placówki i jej rozwoju organizacyjnego. Działania te dotyczą: 

1) efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań 

statutowych; 

2) organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; 

3) tworzenia warunków do rozwoju i aktywności dzieci; 

4) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

5) zarządzania placówką. 

 

2. Przedszkole organizuje pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o aktualną Podstawę 

programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra Edukacji Narodowej.  

 

3. Warunki realizacji podstawy programowej uznane za szczególnie ważne w przedszkolu:  

1) organizacja zajęć kierowanych (programowych, przygotowanych przez nauczyciela)  

2) zajęcia niekierowane (swobodne, nauczyciel obserwuje swobodnie bawiące się dzieci) 

odbywają się z wykorzystaniem każdej sytuacji i momentu pobytu dziecka 

w przedszkolu; 

3) organizacja zajęć poza budynkiem jest elementem codziennej pracy w każdej grupie, 

chyba że pogoda to uniemożliwia, wówczas organizuje się dzieciom zabawy 

z elementami ruchu w przedszkolu;  

4) zajęcia kierowane, w szczególności prowadzące do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, 

uwzględniają indywidualne możliwości rozwojowe dzieci, np. oczekiwanie poznania 

liter skutkuje zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny będą 

zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak: 

liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania 

tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tych procesów (nie stosuje 

zasady przymusu);  

5) w przedszkolu organizuje się zabawy prowadzące do poznania alfabetu liter 

drukowanych, mając na uwadze, że nie każde dziecko będzie zainteresowane 

poznaniem ich wszystkich (proces obejmuje dzieci od trzeciego do szóstego roku 

życia); 

6) zabawy przygotowujące do nauki pisania liter polegają na optymalizacji napięcia 

mięśniowego, ćwiczeniach planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze 

literopodobnym, ćwiczeniach czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranej 

litery, którą dziecko indywidualnie pragnie już zapisać (proces obejmuje dzieci od 

trzeciego do szóstego roku życia); 

7) dzieci nie powinny uczyć się czynności złożonych całą grupą jednocześnie (jeżeli 

dziecko wykazuje trudności w nauce czynności złożonych, takich jak: liczenie, 

wycinanie, pisanie, czytanie, organizowane są zajęcia indywidualne wspierające 

w rozwoju poszczególnych funkcji (np. sprawność ręki, doskonalenie słuchu, 

usprawnianie ruchowe itp.); 

8) dzieci stopniowo są przygotowywane do nauki czytania i pisania, nie muszą tych 

umiejętności osiągnąć w przedszkolu;  
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9) zadaniem nauczycieli jest diagnozowanie i obserwowanie dzieci w czasie zabawy 

swobodnej i zajęć kierowanych; 

10) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku przebiega według ustalonego rytmu dnia, 

czyli systematycznie powtarzających się elementów, które pozwalają dzieciom na 

stopniowe rozumienie pojęcia czasu;  

11) pobyt dzieci w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem 

nauczycieli i specjalistów tworzy pole doświadczeń rozwojowych stopniowo 

budujących dojrzałość szkolną każdego dziecka; 

12) zadaniem przedszkola jest kształtowanie nawyków ruchowych u dzieci, w tym 

prowadzenie w każdej grupie wiekowej zajęć muzyczno-ruchowych, zajęć 

zapobiegających wadom postawy (grupowa gimnastyka ogólnorozwojowa, rytmika, 

zabawy ruchowe na powietrzu i w przedszkolu); 

13) zadaniem nauczycieli jest systematyczne informowanie rodziców o postępach 

w rozwoju dzieci poprzez informacje bieżące i okresowe oraz zachęcanie do współpracy 

w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 

14) zadaniem nauczycieli jest przygotowanie diagnozy dzieci, które w danym roku będą 

rozpoczynać naukę w szkole; 

15) zadaniem nauczycieli jest odpowiednia aranżacja i zagospodarowanie przestrzeni, która 

pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form działania, w szczególności 

poprzez zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań, takich jak: kącik 

czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy, kąciki związane 

z obchodzonymi świętami, specyfiką pracy placówki czy aktualnie realizowaną 

tematyką;  

16) nauczyciele aranżują wnętrze sali w taki sposób, aby umożliwiać dzieciom 

podejmowanie czynności użytecznych, np. prac porządkowych przed posiłkami i po 

jedzeniu, po zabawie itp.;  

17) nauczyciele, organizując przestrzeń, powinni mieć na uwadze, że każde dziecko musi 

mieć możliwość samodzielnego manipulowania przedmiotami bez rygorystycznych 

ograniczeń czasowych przy uwzględnieniu rozkładu dnia w przedszkolu; 

18) dzieci mają miejsce do odpoczynku ze specjalnym wyposażeniem, takim jak leżak, 

materac, mata, poduszka;  

19) aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich 

spożywanie oraz naukę posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania 

potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich 

komponowania; 

20) dzieci mają możliwość kształtowania wartości uznanych przez przedszkole za 

priorytetowe, w szczególności wartości wychowania w duchu tolerancji, patriotyzmu, 

akceptacji praw innych osób ich kultury, obyczajów i tradycji.  

 

4. Podstawa wychowania przedszkolnego realizowana jest zgodnie programami wychowania 

przedszkolnego dla poszczególnych grup. 

 

5. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 

6. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród 

programów gotowych lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 
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7. Program stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania i kształcenia zawartych 

w podstawie programowej,  zawiera opis sposobu realizacji tych celów, wskazuje: 

1) po co dziecko się uczy;  

2) w jaki sposób się uczy; 

3) jak będą sprawdzane efekty. 

 

8. Programy realizowane w danej grupie dzieci gwarantują realizację całej podstawy 

programowej. 

 

9. Programy są dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci,  uwzględniają: 

1) różne sfery rozwoju: fizyczną, umysłową, społeczną, emocjonalną; 

2) właściwe proporcje treści kształcenia i wychowania gwarantujące wszechstronny 

rozwój; 

3) potrzeby dzieci, takie jak: bezpieczeństwa, ruchu, aktywności w dochodzeniu do 

wiedzy, sprawczości, współdziałania, obcowania z naturalnym środowiskiem, zabawy, 

odpoczynku, przebywania na powietrz; 

4) różnice rozwojowe (indywidualne możliwości, zainteresowania, predyspozycje). 

 

10. W celu dostosowania wymagań do indywidualnych możliwości dzieci nauczyciele 

przeprowadzają obserwacje pedagogiczne. Jeśli wybrany program wiodący nie uwzględnia 

poznanych w wyniku obserwacji potrzeb dzieci, nauczyciel w każdym momencie może 

opracować program uzupełniający. 

 

11. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, 

dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu 

nauczycielski i specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu. 

 

12. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 

 

13. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola po zaopiniowaniu 

przez rade pedagogiczną. 

 

14. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią 

zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

 

15. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

16. Sposób realizacji zadań przedszkola w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności określają zapisy § 4, § 5, § 6 

niniejszego statutu. 

 

17. W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna na 

zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej 

i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki(Dz.U. z 2002 r. Nr 56 poz. 506 ze zm.). 

 

18. Przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia dodatkowe, z uwzględnieniem potrzeb 

i możliwości rozwojowych dzieci.  
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19. Celem  organizowanych zajęć dodatkowych w przedszkolu jest:  

1) rozwijanie u dzieci zainteresowań z różnych dziedzin;  

2) odkrywaniu indywidualnych talentów;  

3) podnoszeniu samooceny i poczucia własnej wartości;  

4) możliwość przeniesienia się  w świat marzeń i fantazji dziecięcych;  

5) rozwijanie kreatywności;  

6) pobudzaniu wyobraźni; 

7) rozwijanie umiejętności manualnych;  

8) kształtowanie postaw etycznych. 

 

20. Organizowane zajęcia dodatkowe są dostępne i dobrowolne dla każdego dziecka 

uczęszczającego do przedszkola. 

 

21. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dzieciom w trakcie prowadzonych zajęć 

dodatkowych. 

 

22. Za bezpieczeństwo w trakcie prowadzonych zajęć dodatkowych odpowiadają: 

1) nauczyciele przedszkola, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia 

konkretnych zajęć; 

2) nauczyciele przedszkola, którzy wspólnie z instruktorem /podmiotem zewnętrznym/ 

przeprowadzają zajęcia dodatkowe; 

3) w uzasadnionych przypadkach, zatrudniona za zgodą kuratora osoba niebędąca 

nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora przedszkola za 

odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 

 

§ 12. 

Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole 

 

1. W przedszkolu podejmuje się działania mające na celu wspomaganie rodziny 

w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole. 

 

2. W celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych nauczyciele współpracują 

z rodzicami/opiekunami prawnymi, w szczególności poprzez: 

1) systematyczne informowanie rodziców/opiekunów prawnych o zadaniach 

wychowawczych i kształcących realizowanych w oddziałach przedszkolnych; 

2) zapoznanie rodziców/ opiekunów prawnych z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego i włączanie ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości 

i umiejętności w niej określonych; 

3) informowanie rodziców/ opiekunów prawnych o sukcesach i kłopotach ich dzieci, 

a także włączanie ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia 

trudności, na jakie ich dzieci natrafiają; 

4) włączanie rodziców/ opiekunów prawnych w  kształtowanie u dzieci świadomości 

zdrowotnej oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach 

w przedszkolu i w domu; 

5) zachęcanie rodziców/ opiekunów prawnych do współdecydowania w sprawach 

przedszkola. 

 

3. W przedszkolu, zapoznaje się rodziców ze stanem gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole podstawowej i włącza ich we wspomaganie, odpowiednio do potrzeb dziecka, 

w osiąganiu tej gotowości:  
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1) do końca listopada /w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie I szkoły 

podstawowej/ nauczyciele przedstawiają rodzicom wyniki diagnozy wstępnej i w razie 

potrzeby wydają indywidualny  program wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 

lub przedstawiają wyniki obserwacji, dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego, w celu ustalenia kierunków pracy 

wychowawczo-dydaktycznej; 

2) do 30 września, dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, zespół nauczycieli i specjalistów przedstawia rodzicom wyniki diagnozy 

wstępnej /diagnoza funkcjonalna/ i wydaje na ich wniosek, opracowany lub 

zmodyfikowany indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny; 

3) do 30 kwietnia /w roku rozpoczynającym przez dziecko naukę w klasie I szkoły 

podstawowej/ nauczyciele wydają rodzicom informację o gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole podstawowej, zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra 

Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 

i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624), 

4) rodzice po otrzymują tej informacji decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko 

rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z 

dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju,  szkoła nie ma prawa żądać od rodziców 

udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.  

 

4. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece (jednemu) dwojga 

nauczycieli, zwanych dalej wychowawcami grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia 

zachowanie ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy.  

 

§ 13. 

Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i poza nim 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne warunki zabawy i nauki. 

 

2. Sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

 

3. Zajęcia organizowane dla dzieci w przedszkolu jak i poza przedszkolem odbywają się 

wyłącznie pod opieką nauczyciela. 

 

4. Każda grupa powierzona jest dwóm nauczycielkom, które do pomocy mają pomoc 

nauczyciela. 

 

5. Nauczyciel przebywa z dziećmi bez przerwy podczas realizowania godzin dydaktycznych 

w danej grupie. 

 

6. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez 

dyrektora w czasie od przekazania wychowanka do oddziału, do odebrania go przez 

rodziców. 

 

7. Nauczyciel zobowiązany jest do: 

1) stosowania się do obowiązujących przepisów i instrukcji z zakresu bezpieczeństwa, w tym 

w szczególności do instrukcji przeciwpożarowych; 
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2) dbania o porządek i higienę w miejscu przebywania wychowanków;  

3) 3) kontrolowania stanu sprzętu, zabawek i wykorzystywanych narzędzi, a w przypadku 

stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa wychowanków – podjęcie odpowiednich działań 

i powiadomienie dyrektora; 

4) niezwłocznego udzielenia pomocy wychowankom w sytuacji zagrożenia, urazu lub 

wypadku i powiadomienia o tym fakcie dyrektora i rodziców wychowanka oraz podjęcie 

działań określonych w procedurze postepowania w razie wypadku; 

5) poinformowania odpowiednich służb /Pogotowie Ratunkowe, Policja, Straż Pożarna/ 

o przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa bądź urazu wychowanka.  

8. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw w ogrodzie, zajęcia i zabawy poszczególnych grup 

odbywają się w wyznaczonym miejscu, ze sprzętem dostosowanym do potrzeb 

i możliwości dzieci oraz zgodnie z Regulaminem korzystania z  placu zabaw. 

 

9. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu 

przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.  

 

10. Stan techniczny budynku, urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej przedszkola 

jest monitorowany i podlega terminowej kontroli. 

 

11. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodniczo-krajoznawcze, których program wynika 

z treści i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.  

 

12. Wyjście z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, bądź na spacer organizuje się 

z uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych 

opiekunów wspomagających nauczyciela – wychowawcę. 

 

13. Wycieczek nie organizuje się podczas burzy śnieżycy i gołoledzi. 

 

14. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi  ustala się odpowiednio 

do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowia. 

 

15. Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem przedszkola oraz zapewnienia 

dzieciom opieki i bezpieczeństwa określa Regulamin spacerów i wycieczek. 

 

16. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez: 

1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola 

i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po 

drogach publicznych; 

2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą 

i kulturą zachowania na co dzień; 

3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie 

postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy; 

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie 

samokontroli; 

5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia ruchowe 

organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach przedszkola; 

6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie 

z warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 
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7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną 

przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 

§ 14. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. W przedszkolu przestrzegane są szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

z przedszkola, przez rodziców/ opiekunów prawnych lub upoważnioną przez nich osobę, 

zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają 

rodzice/opiekunowie prawni. 

 

3. Rodzice/opiekunowie prawni osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że 

są zobowiązani wprowadzić dziecko do sali. 

 

4. Nauczyciele biorą pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali aż 

do momentu przekazania dziecka rodzicom/opiekunom prawnym lub upoważnionej osobie. 

 

5. Rodzice/opiekunowie prawni, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie 

wchodziło do sali, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego 

dziecka w czasie przechodzenia z szatni do sali.  

 

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców/opiekunów prawnych na terenie przedszkola, przed 

wejściem do budynku, w szatni lub przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć. 

 

7. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko 

zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka są zobowiązani zgłaszać nauczycielowi i udzielać 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

 

8. Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono 

zdrowe. 

 

9. Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji 

wynika, że może ono być chore. Jeśli temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy 

lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy. 

 

10. Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola do godziny 8.00 lub w dowolnym czasie, po 

uprzednim poinformowaniu przedszkola o późniejszym przybyciu dziecka. 

 

11. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców/opiekunów prawnych 

bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom 

niepełnoletnim. 

 

12. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/opiekuna prawnego zgłaszaną 

telefonicznie. 

 

13. Życzenie rodziców/opiekunów prawnych dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego 

z nich musi być poświadczone orzeczeniem sądowym. 
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14. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice/opiekunowie prawni, może nastąpić tylko 

w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka, podpisanego przez 

rodziców/opiekunów prawnych i złożonego u dyrektora przedszkola. 

 

15. Rodzice/opiekunowie prawni  ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

 

16. Osoby wymienione w upoważnieniu są zobowiązane do osobistego odebrania dziecka od 

nauczyciela opiekującego się daną grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie 

opiekę nad dziećmi. 

 

17. Obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w upoważnieniu.  

 

18. Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości ma obowiązek sprawdzić zgodność danych 

osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Osoba upoważniona 

w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie 

nauczyciela okazać go. 

 

19. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/opiekunów 

prawnych i dyrektora przedszkola oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy. 

 

20. W grupach między oddziałowych porannego zbierania się i popołudniowego rozchodzenia 

się dzieci, muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci 

z każdej grupy wiekowej. 

 

21. Nauczyciel stanowczo odmawia wydania dziecka z przedszkola, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających lub 

gdy osoba ta zachowuje się agresywnie i nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

Nauczyciel wzywa wówczas drugiego rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną 

do odbioru dziecka osobę. 

 

22. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora 

przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem.  

 

23. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny zamknięcia, nauczyciel 

zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałym 

fakcie.  

 

24. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców/opiekunów prawnych, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej pół godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora, który 

podejmuje decyzję o powiadomieniu policji, w celu podjęcia dalszych działań 

przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.  

 

25. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko są 

zobowiązane do osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka. 
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26. Rodzice/opiekunowie prawni po odebraniu dziecka są zobowiązani opuścić ogród 

przedszkolny. 

 

27. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna prawnego w ogrodzie przedszkolnym po 

odebraniu dziecka /np. rozmowa rodzica/opiekuna prawnego z nauczycielem/ nauczyciel 

nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka. 

 

28. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani przekazać aktualne numery telefonów. 

 

29. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci są odpowiedzialni 

rodzice, nauczyciele, personel przedszkola.  

 

30. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice/opiekunowie prawni są zapoznawani 

z zasadami przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola – Procedura 

przyprowadzania i odbioru dziecka z przedszkola. Fakt zapoznania się i przestrzegania tych 

zasad potwierdzają, poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.  

 

§ 15. 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość 

organizowania kontaktów z rodzicami 

 

1. W przedszkolu określono formy współdziałania oraz częstotliwość organizowania stałych 

spotkań z rodzicami/ opiekunami prawnymi. 

 

2. Formami współdziałania przedszkola z rodzicami są: 

1) zebrania ogólne organizowane w zależności od potrzeb,  co najmniej dwa razy w roku:  

w pierwszym tygodniu września oraz w czerwcu; 

2) zebrania grupowe organizowane w zależności od potrzeb, oraz:  

a) w pierwszym tygodniu września,  

b) w ostatnim tygodniu listopada - do 30 dnia miesiąca,  

c) w ostatnim tygodniu stycznia,  

d) w ostatnim tygodniu kwietnia - do 30 dnia miesiąca, 

e) w drugim lub trzecim tygodniu czerwca; 

3) zajęcia otwarte co najmniej dwa razy w roku: w październiku i w marcu; 

4) indywidualne spotkania z rodzicami, w celu wymiany bieżących informacji o dziecku 

oraz dyskusji na tematy wychowawcze, w zależności od potrzeb, co najmniej jeden raz 

w tygodniu; 

5) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych informacji 

o rodzinie; 

6) uczestnictwo rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach; 

7) prezentowanie gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej; 

8) informowanie rodziców o bieżącym funkcjonowaniu oddziału i przedszkola; 

9) systematyczne eksponowanie prac dzieci. 

 

§ 16. 

Prawa rodziców w przedszkolu 

 

1. Rodzice w przedszkolu mają prawo do:  

1) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych;  
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2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;  

3) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;  

4) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami;  

5) udziału w spotkaniach zespołów w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

6) udziału w opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego dla dziecka; 

7) udziału w dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

dziecka; 

8) do otrzymania, na ich pisemny wniosek kopii indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego; 

9) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska 

i regionu;  

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, 

imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych,  zajęciach otwartych organizowanych 

w przedszkolu; 

11) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, 

aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola;  

12) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz 

poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych;  

13) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;  

14) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu 

nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji 

zadań wynikających z przepisów oświatowych;  

15) bezpłatnego uzyskania informacji w zakresie kształcenia, wychowania oraz opieki, 

dotyczących ich dzieci bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji. 

 

§ 17. 

Obowiązki rodziców w przedszkolu 

 

1. Rodzice w przedszkolu mają obowiązek:  

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;  

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo – dydaktycznych rodziny i przedszkola;  

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;  

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;  

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do 

przedszkola;  

6) zapewnić dziecku bezpieczeństwo podczas przyprowadzania do przedszkola i powrotu 

do domu;  

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych;  

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania 

w przedszkolu jakichkolwiek leków;  

9) interesować się sukcesami i trudnościami swojego dziecka;  

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;  
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11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie 

niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie 

(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.);  

12) uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania z rodziną organizowanych 

przez przedszkole;  

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania 

i telefonu kontaktowego;  

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;  

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej u dziecka;  

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie zdrowia 

dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;  

17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;  

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.  

 

§ 18. 

Baza materialna i wyposażenie przedszkola 

 

1. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada dwa budynki przedszkolne 

usytuowane od siebie w odległości trzystu metrów, w których znajduje się:  

1) dziesięć  sal zajęć i zabaw wyposażonych w niezbędny, nowoczesny sprzęt, pomoce 

dydaktyczne,  kąciki zainteresowań, atrakcyjne zabawki, zachęcające dzieci do 

podejmowania  swobodnej działalności; 

2) dwie sale gimnastyczne wyposażone w przybory do prowadzenia zajęć i zabaw 

ruchowych; 

3) dwa duże ogrody przedszkolne, z urządzeniami terenowymi, które sprzyjają 

codziennym zabawom dzieci na świeżym powietrzu, oraz prowadzeniu obserwacji 

przyrodniczych; 

4) dwa gabinety pracy indywidualnej wyposażone w pomoce dydaktyczne 

wykorzystywane w pracy z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczne; 

5) dwie przedszkolne kuchnie, które przygotowują i wydają posiłki zgodnie z potrzebami 

dzieci z uwzględnieniem indywidualnych diet; 

6) dwie szatnie dziecięce; 

7) dwa pokoje nauczycielskie; 

8) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

9) pomieszczenia socjalne. 

 

2. W pobliżu przedszkola znajduje się wodne centrum rekreacji – w porozumieniu z rodzicami 

przedszkole organizuje zajęcia na krytym basenie. 

 

3. W pobliżu przedszkola znajduje się również boisko na którym nauczyciele organizują gry 

zespołowe.  

 

4. W porozumieniu z radą rodziców przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty 

muzyczne, spotkania teatralne, spotkania z twórcami sztuki i kultury.  

 

IV. ORGANY PRZEDSZKOLA 

§ 19. 

Dyrektor przedszkola 

1. Organami przedszkola są: 
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1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

 

2. Każdy z wymienionych organów w § 18 ust. 1 działa zgodnie z ustawą prawo oświatowe. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola. 

 

3. Dyrektor przedszkola: 

1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju; 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących, 

uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki; 

6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania 

i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych; 

8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego /dopuszczone 

do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw 

programów wychowania przedszkolnego/; 

9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami; 

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej placówki; podjęcie działalności przez stowarzyszenie lub inną ww. 

organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrażonej po uprzednim 

uzgodnieniu warunków tej działalności; 

12) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną, we współpracy z rodzicami dzieci, 

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, organizacjami 

pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 20. 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej 

statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. 

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 
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zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji. 

 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

 

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

6. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb.  

 

7. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej 

trzeciej członków rady pedagogicznej. 

 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności: 

1) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian; 

2) zatwierdzanie planów pracy placówki; 

3) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w jednostce; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola 

6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian. 

 

9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu 

finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień; 

2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, 

wychowawczych i dydaktycznych; 

3) programy wychowania przedszkolnego; 

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola; 

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora; 

6) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem 

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 

 

10. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

11. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 
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12. Protokół z zebrania rady pedagogicznej sporządza się w formie elektronicznej i wydruku 

komputerowego w terminie 7 dni od daty zebrania. Księgę protokołów przechowuje się 

w archiwum przedszkola, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 

 

13. Protokół z zebrania rady pedagogicznej powinien w szczególności zawierać: 

1) określenie numeru, daty zebrania i nazwiska przewodniczącego rady oraz osoby 

sporządzającej protokół; 

2) stwierdzenie prawomocności obrad; 

3) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania; 

4) listę obecności nauczycieli; 

5) uchwalony porządek obrad; 

6) przebieg obrad, a w szczególności: treść lub streszczenie wystąpień, teksty zgłoszonych 

i uchwalonych wniosków, odnotowanie zgłoszenia pisemnych wystąpień; 

7) przebieg głosowania i jej wyniki; 

8) podpis przewodniczącego i protokolanta. 

 

14. Do protokołu dołącza się: listę zaproszonych gości, teksty uchwał przyjętych przez radę, 

protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie wnioski, oświadczenia i inne dokumenty 

złożone do przewodniczącego rady pedagogicznej. 

 

15. Protokół sporządza się w ciągu 14 dni po zakończeniu obrad. 

 

16. Protokół z zebrania rady pedagogicznej wykłada się do wglądu w sekretariacie przedszkola 

na co najmniej 3 dni przed terminem kolejnego zebrania. 

 

17. Poprawki i uzupełnienia do protokołu powinny być wnoszone nie później niż do 

rozpoczęcia zebrania rady pedagogicznej, na której następuje przyjęcie protokołu. 

 

18. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 

§ 21. 

Rada Rodziców 

 

1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku 

szkolnym. 

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy.  

 

4. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze statutem placówki. 

 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw przedszkola. 
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6. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania; 

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 

 

7. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy 

rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

 

8. Tryb wyboru członków rady: 

1) wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; 

2) datę wyboru do Rady Rodziców, dyrektor podaje do wiadomości rodziców i nauczycieli 

nie później niż na 10 dni przed terminem wyborów; 

3) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się według następujących zasad: 

9. wybory są powszechne, równe, tajne i większościowe, 

1) w wyborach czynne i bierne prawo wyborcze ma jeden rodzic lub opiekun 

wychowanka, 

2) do Rady Rodziców wybiera po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

3) komisję wyborczą powołują rodzice na zebraniu wyborczym rodziców, 

4) wychowawca grupy zapewnia odpowiednie warunki pracy komisji wyborczej 

i organizację wyborów, 

5) karty do głosowania na zebranie wyborcze rodziców przygotowuje wychowawca grupy, 

6) niezwłocznie po podliczeniu głosów, komisja wyborcza ogłasza wyniki wyborów, 

7) członkami Rady Rodziców zostają kandydaci którzy otrzymali największą liczbę 

głosów, 

8) organem odwoławczym na działalność komisji wyborczych jest dyrektor przedszkola, 

9) skargi i uwagi na działalność komisji wyborczych, wyborcy mogą składać do 3 dni po 

dacie wyborów. 

§ 22. 

Szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola 

 

1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji. 

 

2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny 

być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

przedszkola. 

 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

 

4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

 

5. Uchwały organów przedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie 

pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 
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6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją 

reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie 

ustnej na jej posiedzeniu. 

 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

 

8. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  

i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola. 

 

9. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków dla 

rozwoju dzieci oraz podnoszenia poziomu jakości pracy przedszkola 

 

10. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi 

służbowej. 

§ 23. 

Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do dyrektora przedszkola; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

4) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, 

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

V. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 24. 

Funkcjonowanie przedszkola 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 września do 31 sierpnia. 

 

2. Przedszkole, jako placówka nie feryjna, funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący  

 

mailto:sekretariat@przedszkole2.swiebodzice.pl


Przedszkole Nr 2 

z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II 

ul. Ks. Bolka 17, 58-160 Świebodzice 

tel. 074 666 96 48; 601 737 749; e-mail: sekretariat@przedszkole2.swiebodzice.pl 

35 
 

3. Przerwy w działalności przedszkola w okresie wakacyjnym związane są z prowadzonymi 

pracami remontowo-modernizacyjnymi oraz prawem nauczycieli do urlopu 

wypoczynkowego w ilości 35 dni roboczych.  

 

4. W okresie wakacyjnym, na wniosek dyrektora przedszkola, po uzgodnieniu z organem 

prowadzącym i radą rodziców /w miesiącach lipiec, sierpień/ dyżur pełni, naprzemiennie, 

jeden budynek przedszkola -  A przy ul. Księcia Bolka 17 lub B przy ul. Bolesława 

Krzywoustego 46, drugi budynek przedszkola /A lub B/ ma przerwę wakacyjną. 

 

5. W okresie wakacyjnym pod opiekę do przedszkola powinny trafić tylko te dzieci, którym 

rodzice nie są w stanie zapewnić opieki.  

 

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

 

7. W przedszkolu funkcjonuje 10 oddziałów. 

 

8. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

 

9. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych organizuje się  w integracji z dziećmi 

pełnosprawnymi i środowiskiem rówieśniczym – integracja wymaga zgody rodziców. 

 

10. Oddział integracyjny liczy 15 - 20 dzieci, w tym 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych /struktura 

grupy może ulec zmianie w zależności od potrzeb i stopnia niepełnosprawności dzieci/.  

 

11. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci 

w oddziale może być niższa od liczby 25 lub 20. 

 

12. Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub 

dydaktyczno – wychowawczych w grupach między oddziałowych.  

 

13. Grupa między oddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 

wczesnorannych i późno popołudniowych w celu zapewnienia opieki nad dziećmi 

przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczyciel jako 

pierwszy rozpoczynający pracę przyjmuje dzieci do momentu otwarcia pozostałych 

oddziałów, zaś nauczycielka jako ostatnia kończąca pracę przyjmuje dzieci ze wszystkich 

grup do momentu zamknięcia przedszkola. 

 

14. Ilość dzieci w grupie między oddziałowej nie może przekraczać 25.  

 

15. W okresach niskiej frekwencji dzieci /ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 

przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy/ dyrektor przedszkola 

może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie.   

 

16. Przedszkole może być czynne 9 do 11 godzin dziennie w godzinach od 6,00 do17,00 od 

poniedziałku do piątku. Przedszkole czynne od 6.00 do 16.30. 

 

17. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami 

przeznaczonymi na realizację zajęć bezpłatnych.  
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18. Zajęcia bezpłatne są organizowane w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie 

krótszym niż pięć godzin dziennie. 

 

19. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. 

 

20. Organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci określa § 6, ust. 8-11 niniejszego 

statutu. 

§ 25. 

Arkusz organizacji przedszkola 

 

1. Szczegółową organizację przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 

przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola 

 

2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii 

zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji 

związkowych reprezentatywnych w rozumieniu Ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie 

Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 

2232 ze zm.) albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących 

w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu tejże Ustawy, 

zrzeszających nauczycieli. 

 

3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów przedszkolnych; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 

4) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, 

7) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący.  

 

5. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

 

§ 26. 

Ramowy rozkład dnia 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora. 

 

2. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu: 

1) 600-800  

a) schodzenie się dzieci w grupach międzyoddziałowych, 

b) zabawy dowolne (indywidualne i zespołowe) służące realizacji zainteresowań 

i pomysłów dzieci, 

2) 800-830 

a) zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe integrujące grupę, 
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b) obserwacja dzieci,  diagnozowanie ich zachowań i umiejętności, 

c) zabawy i zajęcia indywidualne i zespołowe wspomagające rozwój dzieci, 

d) religia, 

e) zabawy ruchowe i ćwiczenia poranne, 

3) 830-900 

a) czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, 

b) I śniadanie, 

4) 900-1000 

a) zintegrowana działalność edukacyjno-wychowawcza z całą grupą w sali i na 

powietrzu kierowana przez nauczycielkę, 

5) 1000-1100 

a) gry i zabawy ruchowe, organizowane i swobodne w ogrodzie przedszkolnym, 

boisku i sali, spacery i wycieczki, 

6) 1100-1130 

a) czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, 

b) II śniadanie, 

7) 1130-1320 

a) odpoczynek (dzieci młodsze), 

b) relaks (dzieci starsze)– słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, muzyki poważnej, 

c) zabawy i ćwiczenia ogólnorozwojowe, 

d) obserwacja dzieci,  diagnozowanie ich zachowań i umiejętności, 

e) zabawy i zajęcia indywidualne i zespołowe wspomagające rozwój dzieci, 

f) zabawy dowolne według zainteresowań dzieci, 

g) gry i zabawy ruchowe w sali i na powietrzu, 

h) zajęcia z językiem obcym, 

i) religia, 

j) rytmika, 

k) przedstawienia teatralne, 

l) koncerty muzyczne, 

8) 1320-1400 

a) czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, 

b) obiad, 

9) 1400-1630 

a) rozchodzenie się dzieci, 

b) zabawy dydaktyczne, konstrukcyjne, tematyczne, gry stolikowe, ćwiczenia 

gramatyczne, słownikowe, graficzne, 

c) zabawy i zajęcia indywidualne, i zespołowe wspomagające rozwój dzieci, 

d) zabawy dowolne (indywidualne i zespołowe) służące realizacji zainteresowań 

i pomysłów dzieci, 

e) zajęcia dodatkowe, 

f) czynności samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, 

g) podwieczorek. 

§ 27. 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone 

przez organ prowadzący 

 

1. Przedszkole  zapewnia  bezpłatne  świadczenie  w  zakresie  nauczania,  wychowania  

i opieki  w wymiarze 5 godzin dziennie w godzinach 8.00-13.00. 
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2. Za zadeklarowany czas pobytu dziecka w przedszkolu, poza bezpłatnym świadczeniem, 

pobierana jest opłata w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu 

dziecka w przedszkolu (Art. 14a ust.5 pkt 1, ust. 5a i ust. 5b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 

r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 

827). 

 

3. Częściowe zwolnienie z opłaty za pobyt w przedszkolu ulega obniżeniu o 25% na drugie 

dziecko, będące rodzeństwem uczęszczającym do tego samego przedszkola.  

 

4. Całkowite zwolnienie z opłaty za przedszkole przysługuje na trzecie dziecko z tej samej 

rodziny, korzystające równocześnie z wychowania przedszkolnego w tym samym 

przedszkolu. 

 

5. Rodzice dzieci 6 - letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

nie wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, dzieci przebywające 

w przedszkolu mogą korzystać z jednego, dwóch, trzech lub czterech posiłków /śniadanie, 

drugie śniadanie, obiad, podwieczorek/. 

 

7. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola. 

 

8. Korzystanie z posiłków jest odpłatne -  wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor 

przedszkola w porozumieniu z rodzicami i organem prowadzącym przedszkole. 

 

9. Rodzice/opiekunowie prawni, których dzieci korzystają z posiłków w przedszkolu 

zobowiązują się pokryć w całości koszty wyżywienia (cena zużytych produktów), 

proporcjonalnie do  ich wykorzystania: 

1) dzieci korzystające z czterech posiłków – 100%  stawki żywieniowej; 

2) dzieci korzystające z obiadu - 50% stawki żywieniowej; 

3) dzieci korzystające z jednego posiłku - 0,25% stawki żywieniowej. 

 

10. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu nie pobiera się opłaty za pobyt dziecka 

w przedszkolu i wyżywienie. 

 

11. Odpłatność  za  pobyt  i  wyżywienie  dziecka  w  przedszkolu  naliczana  jest  „z  dołu”,  

na podstawie „Elektronicznego systemu ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu” 

i płatna do 15 dnia każdego miesiąca przelewem /pocztowym, bankowym lub 

internetowym/ na wskazany rachunek przedszkola. 

 

12. Informacja o wysokości opłaty za przedszkole i wyżywienie przekazywana jest: 

1) w formie wydruku z systemu  ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu; 

2) telefonicznie. 

 

13. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za przedszkole zawarte zostały 

w Deklaracji pobytu dziecka w przedszkolu, którą rodzice/opiekunowie prawni składają na 

początku roku szkolnego. 
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VI. PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 28. 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są: 

1) dyrektor, wicedyrektor, nauczyciele, nauczyciele wspomagający, specjaliści– zwani 

dalej pracownikami pedagogicznymi; 

2) pracownicy administracyjno – obsługowi, zwani dalej pracownikami 

niepedagogicznymi 

którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor 

przedszkola na dany rok szkolny. 

 

4. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudniani są według potrzeb przedszkola na 

podstawie arkusza organizacyjnego zatwierdzonego przez organ prowadzący. 

 

5. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy służbowej i ochrony 

danych osobowych dzieci, rodziców oraz innych pracowników przedszkola. 

 

§ 29. 

Zakres zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

zajęć organizowanych przez przedszkole 

 

1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu 

dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań.  

 

2. Nauczyciel w szczególności: 

1) sprawdza obecność dzieci na zajęciach i odnotowuje ją w dzienniku zajęć;  

2) udziela pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

3) skrupulatnie przestrzega i stosuje przepisy, zarządzenia, regulaminy i procedury 

odnośnie bhp i p/poż, a także odbywa wymagane szkolenia z tego zakresu;  

4) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć 

z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela/pracownika 

pedagogicznego. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa 

nauczyciel/pracownik pedagogiczny zgłasza dyrektorowi przedszkola 

nieprawidłowości. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel/pracownik pedagogiczny 

ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;  

5) niezwłocznie przerywa i wyprowadza dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan 

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;  

6) niezwłocznie zawiadamia rodziców w przypadku zauważenia niepokojących objawów 

chorobowych;  

7) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi 

dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna); 

8) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady 

bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw 

ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków); 
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9) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami; 

10) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę; 

11) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin 

w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania grup międzyoddziałowych, 

zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem; 

12) nadzoruje i kontroluje  schodzenie się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu, 

wydaje dzieci tylko osobom upoważnionym do ich odbioru z przedszkola; 

13) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki, gdy 

nauczyciel musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba z obsługi (pomoc 

nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyć do minimum swoją nieobecność; 

14) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej 

sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, informuje 

zmiennika o istotnych wydarzeniach i zachowaniach dzieci; 

15) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom 

bezpiecznego pobytu; 

16) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu 

i zobowiązuje ich do poznania i przestrzegania poprzez złożenie stosownych 

oświadczeń. 

 

§ 30. 

Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci 

 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci obejmuje: 

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie 

metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych 

oraz potrzeb środowiska; 

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań 

wychowawczych; 

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka jego zachowania i rozwoju w formie 

zaproponowanej przez rodzica; 

8) ustalenie terminów indywidualnych konsultacji z rodzicami; 

9) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola. 

 

§ 31. 

Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy 

dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość 

 

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą zgodnie 

z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 

 

2. Nauczyciel: 

1) bierze udział w opracowywaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz planów jego pracy 
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2) uczestniczy w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu 

3) ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego; 

4) prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału oraz inną zleconą przez dyrektora 

przedszkola zgodnie  z przepisami prawa; 

5) przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły powszechnej oraz sporządza 

informację dla rodziców; 

6) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności, zainteresowania oraz niweluje 

deficyty rozwojowe dziecka; 

7) kieruje działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego 

i tworzenie sytuacji edukacyjnych;   

8) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania; 

9) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

nie pozostawianie dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie konieczności prośba 

o pomoc pracownika obsługi; 

10) systematycznie doskonali swoje kompetencje zawodowe oraz podnoszeni kwalifikacje 

zawodowe, które określają odrębne przepisy; 

11) dba o swój warsztat pracy, gromadzeni pomoce dydaktyczne, troszczy się o estetykę 

pomieszczeń; 

12) bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizuje postanowienia 

i uchwały; 

13) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

14) ma możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych 

z udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy. 

 

3. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady 

pedagogicznej: 

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, 

tygodnia, miesiąca; 

2) w porozumieniu z rodzicami ustala szczegółowy rozkład dnia z zastosowaniem zasad: 

a) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie 

propozycji dzieci, 

b) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami 

proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci zgodną 

z podstawą programową, 

c) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi 

przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to 

pogoda. 

 

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami. 

§ 32. 

Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowaniem tych obserwacji 

 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji obejmuje: 
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1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci poprzez prowadzenie bieżącej 

diagnostyki; 

2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

3) wykorzystanie uzyskanych informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy 

indywidualnej, opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej  dla 

każdego dziecka programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka 

4) wspieraniu rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem 

potrzebującym pomocy, ustalanie kierunków pracy z dzieckiem; 

5) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez radę 

pedagogiczną (arkusze obserwacji, teczki wytworów, karty pracy, arkusze diagnostyczne 

WOFU). 

§ 33. 

Zakres zadań nauczycieli związanych z współpracą ze specjalistami świadczącymi 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną 

 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmują w szczególności: 

1) organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog); 

2) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej, rytmiki, 

lektorem języka obcego, terapeutą. 

 

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych. 

§ 34. 

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych 

 

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie 

sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. 

 

2. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do 

poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa 

lub umową o pracę. 

 

3. Pracownik jest zobowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać ustalonego czasu pracy; 

2) przestrzegać ustalonego regulaminu i porządku pracy; 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych;  

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać zasad współżycia społecznego. 

 

4. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia 

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.: 

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola, 

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) 

w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych 

sytuacjach, 
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3) informują nauczyciela i reagują na niewłaściwe /przezywanie, obrażanie, wyśmiewanie, 

itp./ lub zagrażające zdrowiu i życiu zachowania dzieci; 

4) zwracają uwagę na osoby nieupoważnione do przebywania na terenie przedszkola 

udzielają stosownych informacji, w sytuacji zagrożenia natychmiast informują 

dyrektora przedszkola; 

5) nadzorują /wyznaczeni przez dyrektora przedszkola/ i kontrolują w szatni schodzenie 

się dzieci do przedszkola i rozchodzenie do domu – natychmiast zgłaszają nauczycielom 

wszelkie nieprawidłowości w tym zakresie. 

 

VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§ 35. 

Prawo i obowiązek wychowania przedszkolnego 

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. 

2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 

dziewięć lat. 

 

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

4. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  

 

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani 

dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola. 

 

6. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji 

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

7. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.  

 

§ 36. 

Zasady przyjęć do przedszkola 

 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

 

2. W trakcie roku szkolnego decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola. podejmuje dyrektor 

przedszkola 

 

3. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.  

4. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. 
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5. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji do przedszkola określa Regulamin rekrutacji. 

 

6. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na 

dany rok szkolny.  

§ 37. 

Prawa i obowiązki wychowanków 

 

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego 

procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego poprzez: 

1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami 

dziecka i możliwościami placówki; 

2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie; 

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu; 

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia 

zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka; 

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych; 

6) zaspokajanie potrzeb własnych; 

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań; 

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie; 

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu; 

10) wyborze towarzysza zabawy; 

11) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

12) wyrażanie własnych sądów i opinii; 

13) poszanowanie godności osobistej, tolerancję, akceptację, zrozumienie indywidualnych 

potrzeb; 

14) poszanowanie własności; 

15) indywidualne tempo rozwoju. 

 

2. Dzieci w przedszkolu w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów mają obowiązek:  

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy;  

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;  

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;  

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywają;  

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;  

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;  

7) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy- i czterolatki), umieć 

się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio- i sześciolatki), samodzielnie 

posługiwać się sztućcami; 

8) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;  

9) słuchać poleceń nauczyciela i reagować na nie; 

10) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem. 

 

§ 38. 

Nagrody i kary 

1. W przedszkolu, dzieci, w celu pozytywnego wzmocnienia, które ma utrwalić 

zachowania znajdujące wysokie uznanie w grupie i całej społeczności przedszkolnej 

mogą otrzymać nagrodę. 
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2. Nagrodę dzieci mogą otrzymać między innymi za: 

1) stosowanie ustalonych umów i zasad; 

2) wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania; 

3) wypełnienie podjętych obowiązków; 

4) bezinteresowną pomoc innym; 

5) stosowanie zasad ochrony przyrody; 

6) aktywny udział w pracach grupy. 

 

3. Formą nagrody może być: 

1) pochwała wobec grupy; 

2) pochwała indywidualną; 

3) pochwała przed rodzicami; 

4) atrakcyjne spędzanie czasu, zabawa w grupie według pomysłu dzieci; 

5) obdarzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego 

samodzielności; 

6) drobna nagroda rzeczowa, np. emblemat uznania, odznaka, order, list gratulacyjny, 

itp. 

7) dostęp do atrakcyjnej zabawki. 

 

4. Nagradzanie dzieci odbywa się według ustalonych zasad:  

1) nagrody  dobierane są indywidualnie z uwzględnieniem płci, wieku, zainteresowań 

i potrzeb dziecka; 

2) nagroda jest związana bezpośrednio z czynem; 

3) nauczyciele stopniują nagrody w zależności od rodzaju osiągnięć – małe 

osiągnięcie, mały wysiłek – mała nagroda, duże osiągnięcie- duża nagroda; 

4) obiecana nagroda za jakiś czyn nie jest  zapominana; 

5) nagroda powinna zaspokajać potrzeby i pragnienia dziecka, bo tylko wówczas 

będzie dziecku  na niej zależało; 

6) nagradzanie  następuje bezpośrednio po konkretnym uczynku dziecka, by 

przyjemność, jakiej dostarcza, kojarzyła się z tym uczuciem; 

7) dzieci otrzymują wyjaśnienie za co nagroda jest przyznana - jeśli nagroda została 

przyznana w obecności innych dzieci, wyzwala się w świadkach tego faktu również 

chęć ponoszenia dodatkowego wysiłku w celu zasłużenia na nagrodę; 

8) nagrody stosuje się nieregularnie, by dziecko nie przyzwyczaiło się, że zawsze za 

dane zachowanie otrzyma nagrodę. 

 

5. W codziennej pracy nauczyciele stosują również wzmocnienia pozytywne pożądanych 

zachowań dzieci, takie jak: 

1) uśmiech; 

2) serdeczny uścisk; 

3) zadowolenie w głosie; 

4) rozmowę indywidualną; 

5) zwroty: dobrze, świetnie, super. 

 

6. W przedszkolu, w celu negatywnego wzmocnienia, które ma wygasić nieakceptowane 

formy zachowań, dzieci, mogą otrzymać karę – w przedszkolu wyklucza się wszelkie 

formy kar fizycznych.  

 

7. Dziecko może być ukarane za: 
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1) świadome nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie 

i przedszkolu; 

2) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych; 

3) zachowania agresywne; 

4) niszczenie wytworów pracy innych, ich własności; 

5) celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków. 

 

8. Kary stosowane w przedszkolu, których celem jest poprawa postępowania, to: 

1) kara naturalna, która jest bezpośrednią konsekwencją niewłaściwego zachowania, 

dziecko zaniedbało obowiązek więc nie ma przyjemności; 

2) tłumaczenie i wyjaśniania, które skłaniają dzieci do autorefleksji, do zastanowienia 

się nad swoim postępowaniem; 

3) pozbawienie przywilejów – związane z odebraniem wcześniej zapracowanych 

i przydzielonych w formie nagrody przywilejów wyróżniających wychowanka; 

4) dezaprobata wyrażona słownie lub w sposób niewerbalny; 

5) upomnienie słowne udzielone zdecydowanym tonem; 

6) wymówka lub nagana wyrażona ostrym tonem, ale bez gniewu i niesienia; 

7) ograniczenie praw dziecka – np. zakaz używania pewnych przedmiotów, ulubionej 

zabawki; 

8) opóźnienie spełnienia jego pragnień, potrzeb dziecka, ale jedynie tych, które 

przyczyniają się do umilenia jego wypoczynku; 

9) nagany słowne,  w obecności karanego i wobec grupy. 

 

9. Karanie dzieci odbywa się według ustalonych zasad: 

1) kara musi być adekwatna do wykroczenia, nie może być zbyt surowa za błahe lub 

jednorazowe przewinienie;  

2) ukaranie dziecka nie następuje pod wpływem silnych negatywnych emocji gniewu 

lub w przypływie złego humoru – następuje wtedy odroczenie wymierzania kary 

w czasie; 

3) dzieci nigdy nie są karane dwa razy za to samo przewinienie; 

4) ukaranie dziecka następuje tylko wtedy, gdy jest ono świadome popełnionego 

czynu; 

5) przed wymierzeniem kary, dzieci maja prawo do wyjaśnień, przy czym skrucha 

dziecka wpływa na złagodzenie kary; 

6) kara nie poniża dzieci, nie godzi w ich ambicję i godność osobistą. 

 

10. W przypadku agresywnych zachowań dzieci, nauczyciele podejmują natychmiastowe 

działania poprzez:  

1) spowolnienie akcji /zdecydowane przerwanie walki, odgrodzenie uczestników/; 

2) panowanie nad sytuacją; 

3) pomoc dzieciom w zrozumieniu emocji /zwracają się najpierw do nich, wspominają 

o ich złości, strachu, rozczarowaniu/; 

4) indywidualizację oddziaływań  poprzez rozumienie  potrzeb dzieci; 

5) zastosowanie kary. 

 

11. Jeżeli podjęte działania określone w ust.10 nie wpływają na zmianę zachowania 

i dziecko w dalszym ciągu zagraża sobie lub innym dzieciom, nauczyciele: 

1) mogą wyprowadzić dziecko z sali zabaw w celu odwrócenia jego uwagi poprzez 

spacer po przedszkolu, wyciszenie i odreagowania złych emocji na sali 

gimnastycznej poprzez aktywność ruchową; 
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2) mogą zawiadomić o wydarzeniu telefonicznie rodziców/opiekunów prawnych 

i zastosować wspólnie ustalone oddziaływanie; 

3) w przypadku zagrożenia życia- wezwać pogotowie i natychmiast powiadomić 

rodziców/opiekunów prawnych. 

 

12. W codziennej pracy nauczyciele stosują również kary pozytywne takie jak: 

1) gest zaprzeczenia; 

2) wyraz dezaprobaty na twarzy; 

3) irytację w głosie; 

4) udzielenie uwagi; 

5) brak nagrody; 

6) używanie w stosunku do dziecka zwrotów: nie podoba mi się.., nie lubię gdy. 

 

13. Na początku każdego roku przedszkolnego, w każdej grupie zostaje opracowany 

wspólnie z  wychowankami i wprowadzony kodeks przedszkolaka oparty na 

uniwersalnych wartościach preferowanych przez  patrona Jana Pawła II, dostosowany 

do ich możliwości psychofizycznych- dzieci znają normy postępowania i konsekwencje 

za brak podporządkowania się im. 

 

§ 39. 

Skreślenie dziecka z listy wychowanków 

 

1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), 

nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu; 

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu; 

3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia 

przebywanie dziecka w grupie. 

 

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od 

decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia rodzicom dziecka. 

 

3. Czas pobytu dziecka sześcioletniego może zostać skrócony do pięciu godzin nauczania, 

wychowania i opieki . 

 

 

VIII. CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA 

§ 40. 

Warunki stosowania sztandaru oraz ceremoniał przedszkola 

 

1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe 

i indywidualne zachowanie się wychowanków, nauczycieli i rodziców uczestniczących 

w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach 

przedszkolnych. 

 

2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 
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3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości.  

 

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

 

5. Godło Polski znajduje się w centralnym punkcie każdej sali, w gabinecie dyrektora, pokoju 

nauczycielskim, sekretariacie. 

 

6. Hymn państwowy wykonywany jest podczas uroczystości przedszkolnych związanych 

z obchodami świąt państwowych. 

 

7. Hymn przedszkolny wykonywany jest podczas uroczystości przedszkolnych 

o szczególnym znaczeniu mi.in. „Imieniny przedszkola” – rocznica nadania imienia 

przedszkolu. 

§ 41. 

Symbole przedszkolne 

 

1. Przedszkole ma  własny hymn, sztandar, patrona i logo. 

 

2. Logo – jest znakiem rozpoznawczym przedszkola. Należy je eksponować na dyplomach, 

oficjalnych pismach urzędowych, znaczkach, identyfikatorach itp. 

 

3. Sztandar przedszkola to płat tkaniny obszyty złotą frędzlą. 

 

4. W centralnej części sztandaru znajduje się godło narodowe na biało – czerwonym tle, 

symbolizującym narodową flagę. 

 

5. Rewers sztandaru stanowi wizerunek patrona – Jana Pawła II z dzieckiem na żółto – białym 

tle, symbolizującym flagę papieską. 

 

6. Wizerunek patrona z dzieckiem na górnym żółtym tle otacza nazwa Publiczne Przedszkole 

Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, na dolnym białym tle -im. Jana Pawła II 

w Świebodzicach, na dolnym białym tle po prawej stronie widnieje data – 2005 

upamiętniająca nadanie imienia przedszkolu - Jana Pawła II, po lewej data 2006 

upamiętniająca nadanie sztandaru przedszkolu. 

 

§ 42. 

Poczet sztandarowy i flagowy 

 

1. Skład osobowy pocztu sztandarowego  tworzą: 

1) chorąży – sztandarowy – rodzic; 

2) asysta – dwóch rodziców z dziećmi. 

 

2. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: 

1) rodzic mężczyzna,– garnitur lub ciemne spodnie, biała koszula, ciemne obuwie, nie 

sportowe; 

2) dziecko chłopiec -  ciemne spodnie, biała koszula, ciemne obuwie, nie sportowe; 
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3) rodzic kobieta, dziecko dziewczynka – białe bluzki, ciemne spódnice tej samej długości, 

ciemne obuwie, nie sportowe. 

 

§ 43. 

Insygnia pocztu 

 

1. Insygnia pocztu: 

1) biało – czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym 

w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze; 

2) białe rękawiczki. 

§ 44. 

Udział pocztu sztandarowego  w uroczystościach 

 

1. Poczet sztandarowy uczestniczy w: 

1) uroczystościach  przedszkolnych: 

a) „Imieniny przedszkola” – rocznica nadania imienia przedszkolu, 

b) Pasowaniu na starszaka 

c) Zakończeniu roku szkolnego 

2) uroczystościach kościelnych  

3) uroczystościach państwowych, samorządowych, innych szkół;  

 

2. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub 

ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być udekorowany czarnym kirem. Wstążka 

czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie materii sztandaru. 

 

3. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi poszanowania w trakcie 

jego prezentacji. 

 

4. Przechowanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji wymagają właściwych 

postaw jego poszanowania. 

 

5. Sztandar jest przechowywany na terenie szkoły w zamkniętej szklanej gablocie. 

 

6. Flaga państwowa przechowywana jest w sekretariacie. 

 

7. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się nauczyciel wyznaczony przez 

dyrektora. 

 

8. Wszelkie zmiany w treści ceremoniału opracowuje zespół powołany przez dyrektora 

przedszkola i przedstawia do zaopiniowania radzie pedagogicznej. 

 

IX. PRZEPISY KOŃCOWE 

§ 45. 

Postanowienia końcowe 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 

nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników obsługi i administracji. 

 

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał rady 

pedagogicznej. 
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3. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego 

uchwalania. 

 

4. Zmiany w statucie mogą być wprowadzane na wniosek:  

1) organów przedszkola; 

2) organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku 

zmiany przepisów. 

 

5. Dyrektor po trzykrotnej nowelizacji statutu lub w przypadku licznych zmian opracowuje 

i publikuje ujednolicony tekst statutu. 

 

6. Dla zapewnienia znajomości treści statutu, wszystkim zainteresowanym udostępniany jest 

poprzez: 

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola, BIP 

i www.przedszkole2.swiebodzice.pl. 

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola. 

 

7. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z aktualną instrukcją 

kancelaryjną i odrębnymi przepisami. 

 

8. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

9. Statut wchodzi w życie z dniem 23.11.2017 

 

Alicja Mokrzyńska  
…………………………………………….. 

dyrektor przedszkola 

 

Ujednolicony tekst statutu z dnia 29.08.2019 

 

Alicja Mokrzyńska  
…………………………………………….. 

dyrektor przedszkola 
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Zarządzenie Nr 11/2019 

Dyrektora Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi 

im. Jana Pawła II w Świebodzicach 

z dnia 29.08.2019. 

w sprawie opublikowania ujednoliconego tekstu Statutu Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami 

Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach. 

 

Na podstawie§ 40, ust. 5 Statutu Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła 

II w Świebodzicach zarządza się, co następuje: 

  

§ 1. 

Po opracowaniu przez dyrektora przedszkola publikuje się ujednolicony tekst Statutu 

Przedszkola Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. Jana Pawła II w Świebodzicach 

z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 6/08/2019-20 

z dnia 29.08.2019. 

  

§ 2. 

Publikuje się ujednolicony tekst Statutu Przedszkolu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi, im. 

Jana Pawła II w Świebodzicach, poprzez: 

1) umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola, BIP 

i www.przedszkole2.swiebodzice.pl. 

2) udostępnianie zainteresowanym przez dyrektora przedszkola. 

 

§ 3. 

Zobowiązuje się nauczycieli, pracowników, rodziców do zapoznania się z treścią Statutu. 

 

§ 4. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

 Alicja Mokrzyńska 

…………………………………………. 
(podpis  dyrektora) 
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