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Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

 

1. Publiczne Przedszkole w Stężycy zwane dalej „przedszkolem”, jest publicznym przedszkolem 

wielodziałowym  dla dzieci  w wieku 3-6 lat, działającą na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe; 

2) Statutu Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy 

3) niniejszego statutu. 

2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy. 

3. Tymczasową siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Podwale 9, 08-540 Stężyca. 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Stężyca. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty. 

6. Przedszkole jest jednostką budżetową obsługiwaną przez Urząd Gminy w Stężycy. 

7. Przedszkole może pozyskiwać środki pozabudżetowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

8. Na pieczęciach, w dokumentach szkolnych stosowana jest nazwa: Zespół Szkolno-Przedszkolny 

w Stężycy Przedszkole Publiczne, 08-540 Stężyca, ul. Królewska2a. Może być stosowana nazwa: 

Przedszkole Publiczne w Stężycy. 

 

§ 2 

 

Przedszkole może prowadzić oddziały: 

1) dla dzieci 3-letnich; 

2) dla dzieci 4-letnich; 

3) dzieci 5-letnich; 

4) dla dzieci 6-letnich;  

5) dla dzieci w zbliżonym wieku. 

§ 3 

 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

2) szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Stężycy; 

3) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Stężycy; 

4) zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Stężycy; 
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5) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy; 

6) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Stężyca; 

7) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Lubelskiego Kuratora 

Oświaty; 

8) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stężycy; 

9) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) podstawie programowej wychowania przedszkolnego  – należy przez to rozumieć 

obowiązkowy zestaw celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane  

w formie ogólnych i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które 

powinien  posiadać wychowanek  po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego 

uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób 

realizacji  podstawy programowej; 

11) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu 

realizacji celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego.  

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

§ 4 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy  prawo oświatowe oraz ustawy  

o systemie oświaty, a w szczególności:  

1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

2) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz fizyczny 

zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach godności 

osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka; 

3) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie   podstawy programowej w oparciu 

o program wychowania przedszkolnego;   

4) zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb  

i możliwości rozwojowych dzieci; 
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5) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy 

poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka; 

6) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu do 

nauki w szkole; 

8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez:  

a) indywidualną opiekę  pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka i rodziców  tego 

potrzebujących, 

b) udzielanie dzieciom  pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych narastających na tle 

niepowodzeń w realizacji zadań wynikających z realizowanego programu wychowania 

przedszkolnego; 

c) udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych  

i środowiskowych, 

d) objęcie dzieci  specjalistyczną pomocą np. logopedyczną,   terapeutyczną,  

e) współpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami 

działającymi na rzecz dzieci, 

f) prowadzenie obserwacji  pedagogicznej, która zakończona jest analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

g) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;  

9) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach; 

10) zapewnienie wychowankom bezpiecznych i higienicznych warunków wychowania i opieki;  

w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na 

zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom; 

11) umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  

i religijnej poprzez:  

a)  wpajanie zasad tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, 

b) niestwarzanie różnic w prawach i traktowaniu wychowanków z powodu ich 

przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości, 

c) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań, 

d) swobodny wybór  uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach religijnych, 

e) swobodne wyrażanie myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie 

naruszających dobra innych osób. 
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§ 5 

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest: 

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) przygotowywanie 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;  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; 

13) 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; 

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

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

15)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  

2. Przedszkole podejmuje niezbędne działania  w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej 

przedszkola, zapewnienia  każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.  

 

Sposób realizacji zadań przedszkola 

§ 6 

 

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy    

programowej wychowania przedszkolnego, dostosowuje treści, metody  

i organizację procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego do możliwości  

rozwojowych wychowanków. 

2. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych 

wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej dzieci niepełnosprawnych, 

stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie  
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z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – 

odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci  

z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.   

3. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu  

o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 

4. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i jest dopuszczony zgodnie z procedurą. 

5. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia z całą grupą; 

2) dodatkowe zajęcia, np.  zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci zgodnie  

z jego możliwościami i potrzebami; 

3) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

4) zajęcia z religii. 

6. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, 

umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

7. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym programie pracy 

placówki i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

§ 7 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć 

poza terenem przedszkola; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, spacerów; 

3) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 

4) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola, nauczyciele 

i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola. 

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, zapewnia 

dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. 
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4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, 

plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

5. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go  

o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

6. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę 

upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 

7. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby 

opiekunów. 

8. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w obecności nauczyciela oraz dodatkowo 

upoważnionych osób lub rodziców. Na każde piętnaścioro dzieci przypada przynajmniej jeden 

opiekun. Jeżeli liczba dzieci wynosi piętnaścioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają 

się pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze 

środków transportu (np. autokar) na każde dziesięcioro dzieci przypada jedna osoba dorosła. 

9. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku  

w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz 

rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

10. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących 

lub z innymi objawami chorób. 

11. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka lub zachorowania dziecka na 

terenie przedszkola powiadamia się o tym rodziców (prawnych opiekunów), którzy mają 

obowiązek odebrać dziecko i zapewnić mu opiekę medyczną. 

12. Niedozwolone jest podawanie dziecku lekarstw przyniesionych z domu na prośbę rodziców 

(prawnych opiekunów). 

13. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez zgody 

rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

§ 8 

 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) lub inna upoważniona przez nich osoba dorosła 

przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach. 

2. Dziecko może  być odebrane przez osobę upoważnioną  przez rodzica w pisemnym  

upoważnieniu, złożonym w przedszkolu, za okazaniem dowodu tożsamości. 

3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko  

w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) 
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oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od 

pracownika przedszkola przez rodzica lub pełnoletnią upoważnioną osobę).  

4. Pracownicy szkoły odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, bez 

względu na to, czy jest to rodzic (prawny opiekun), czy osoba upoważniona do odbioru 

dziecka. 

Współdziałanie z rodzicami 

§ 9 
 

1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres 

zadań realizowanych w przedszkolu; 

3) promuje ochronę zdrowia. 

2. Podstawowymi formami współpracy przedszkola z rodzicami są:  

1) kontakty bezpośrednie, rozmowy indywidualne; 

2) zebrania ogólne i grupowe; 

3) spotkania integracyjne; 

4) zajęcia prowadzone przez rodziców (np. wykonujących ciekawe zawody lub posiadających 

atrakcyjne zainteresowania); 

5) spotkania warsztatowe dla rodziców i dzieci; 

6) udział w imprezach i uroczystościach; 

7) dni otwarte w przedszkolu; 

8) warsztaty i pogadanki, spotkania ze specjalistami – edukacja pedagogiczna rodziców; 

9) wycieczki, zawody, festyny; 

10) strona internetowa przedszkola; 

11) tablica ogłoszeniowa dla rodziców. 

3. Zebrania grupowe organizowane są co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego. 

4. Kontakty bezpośrednie, rozmowy indywidualne prowadzone są na bieżąco w miarę potrzeb. 

5. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy przedszkola  

w sposób bezpośredni lub telefoniczny oraz podczas spotkań z nauczycielami oddziału. 

6. Nauczyciele oddziału oraz rodzice mogą komunikować się przez pocztę e-mail lub za pomocą 

dostępnych komunikatorów. 
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7. Udział rodziców w imprezach i uroczystościach odbywa się z rodzicami w ramach wspólnego 

świętowania zgodnie z kalendarzem świąt i uroczystości.   

8. Dni otwarte w przedszkolu organizowane są głównie we wrześniu w celu adaptacji nowych dzieci 

do przedszkola oraz podczas rekrutacji do przedszkola. 

9. Zamieszczanie informacji ogólno-przedszkolnych na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń  

w przedszkolu odbywa się na bieżąco. 

 

Rozdział 3 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§ 10 

Organami szkoły są: 

1) dyrektor zespołu; 

2) rada pedagogiczna zespołu; 

3) rada rodziców zespołu. 

Dyrektor zespołu 

§ 11 

1. Dyrektor kieruje działalnością zespołu (szkoły i przedszkola) oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

2. Do zadań i kompetencji dyrektora zespołu należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

2) sprawowanie opieki nad uczniami i wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

3) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły oraz ponosi 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie; 

5) zarządzanie funduszem socjalnym i zdrowotnym zespołu; 

6) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

7) nadzorowanie realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ucznia; 

8) przewodniczenie radzie pedagogicznej; 

9) przygotowywanie zebrań rady pedagogicznej  i informowanie o ich terminie członków rady; 

10) dbanie o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy; 

11) opracowywanie arkusza organizacyjnego zespołu; 

12) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 
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13) współpracowanie z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad młodzieżą; 

14) rozstrzyganie o wynikach klasyfikacji i promocji uczniów szkoły jeżeli rada pedagogiczna nie 

podejmie stosownej uchwały. 

2. Dyrektor zespołu jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w zespole nauczycieli  

i innych pracowników. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników zespołu; 

2) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom; 

3) występowanie z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

zespołu; 

4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników mających status 

pracowników samorządowych; 

5) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli; 

6) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym ustawą  

o związkach zawodowych; 

7) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument; 

8) wdrażania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez zespół z przepisami o ochronie danych osobowych; 

3. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzicami  

i samorządem uczniowskim. 

4. Dyrektor ma prawo do wstrzymania uchwał rady pedagogicznej niezgodnych  

z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor  zawiadamia kuratora oświaty 

i organ prowadzący. 

§ 12 

1. W zespole tworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2. Zakres zadań i kompetencji dla wicedyrektora opracowuje dyrektor. 

3. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć inne stanowiska kierownicze  

w zespole. 

 
Rada pedagogiczna 

§ 13 

1. Radę pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole. W zebraniach 
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rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły  

i przedszkola. 

2. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu realizującym zadania dydaktyczne, 

wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły i przedszkola oraz 

innych regulaminów wewnętrznych. 

3. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny  

z przepisami prawa oraz niniejszym statutem. 

4. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady 

usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. 

Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność 

w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami. 

5. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy zespołu (szkoły i przedszkola); 

2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów szkoły; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole, przedszkolu; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zespołu; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły  

i przedszkola. 

6. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły, przedszkola albo jego zmian. 

7. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych szkoły, 

przedszkola; 

2) projekt planu finansowego zespołu; 

3) wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) wnioski dyrektora dotyczące kandydatów do powierzenia im funkcji kierowniczych  

w zespole; 

5) propozycje dyrektora zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

 w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
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6) wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki ucznia; 

7) zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego lub program 

nauczania; 

8) dopuszczenie do użytku w szkole zaproponowanego programu nauczania w szkole 

podstawowej, zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych; 

9) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do 

konkursu nikt się nie zgłosił; 

10) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć w szkole. 

9. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych na posiedzeniach 

spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników zespołu. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 

 

Rada rodziców 

§ 14 

1. W zespole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów szkoły i dzieci 

przedszkola. 

2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

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

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców. 

5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach placówki. 

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły 

i przedszkola; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu. 
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7. W celu wspierania działalności statutowej szkoły, przedszkola rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

8. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami 

na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę 

rodziców. 

 

Zasady współdziałania organów zespołu oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi 

§ 15 

 

1. Współdziałanie organów zespołu ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

uczniów oraz podnoszenie poziomu jakości pracy szkoły. 

2. Organy zespołu wzajemnie informują się o podstawowych kierunkach planowanej  

i prowadzonej działalności.  

3. Każdy organ może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub 

stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli 

innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację 

tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu. 

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

obowiązującą w zespole. 

7. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor zespołu, który zapewnia 

każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

 

§ 16 

 

1. Sprawy sporne, sytuacje konfliktowe między organami zespołu lub jego członkami (dyrektorem, 

nauczycielami, rodzicami, uczniami) rozstrzygane są na drodze mediacji: 

1) pomiędzy uczniami – prowadzone przez uczniów – mediacje rówieśnicze; 

2) pomiędzy dyrektorem, nauczycielami, rodzicami – prowadzone przez nauczyciela 

mediatora lub mediatora zewnętrznego. 
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2. Klasyfikowanie spraw do mediacji oraz podejmowanie rozstrzygnięć po zawarciu ugody należy 

do kompetencji dyrektora zespołu. Dyrektor zespołu w każdym przypadku może skorzystać  

z opinii nauczyciela mediatora. 

3. Przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor szkoły jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk.  

4. Dyrektor zespołu podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu.  

5. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor szkoły informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt. 4. 

6. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor szkoły, 

powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów szkoły, a dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy 

w zespole. 

7. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w przypadku 

niemożności rozwiązania konfliktu na poziomie zespołu należy w pierwszej kolejności 

skorzystać z mediatora zewnętrznego. 

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie 

ostateczne. 

9. W przypadku rażącego naruszenia regulaminów zespołu lub powstania innego sporu, dyrektor, 

samorząd uczniowski, rada rodziców, indywidualny nauczyciel lub rodzice mogą odwołać się do 

władz państwowych i samorządowych. 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 17 

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich 

pracy;  

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie 

programów wychowania przedszkolnego; 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

2. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym  określa arkusz organizacji 

przedszkola opracowany przez dyrektora zespołu. 
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§ 18 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 

3. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor i rada pedagogiczna, mogą ustalić 

wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań 

dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną pod 

warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. 

§ 19 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu  

o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin  

w czasie codziennej pracy przedszkola. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze  

i edukacyjne o charakterze kierowanym i niekierowanym prowadzone w systemie grupowym, 

zespołowym i indywidualnym. 

4. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci.  

5. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych jest na wniosek lub za zgodą rodziców. 

6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza terenem 

przedszkola. 

7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola  

w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców. 

8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii 

regulują odrębne przepisy. 

9. Częstotliwość i czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi 15 min. dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min. dla pozostałych dzieci. 

10. Udział w zajęciach dodatkowych organizowanych przez nauczycieli zespołu jest nieodpłatny. 

§ 20 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład 

dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, 

dostosowany do oczekiwań rodziców 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  

i zainteresowań dzieci. 
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3. Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony. 

§ 21 

1. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej, 

3) zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-

kompensacyjne, logopedyczne, zajęcia z pedagogiem, psychologiem, zajęcia rozwijające 

uzdolnienia. 

2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizuje dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

3.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka organizowane 

jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii     o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez zespoły orzekające działające  

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach 

specjalistycznych.  

4. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci 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 zakładem opieki zdrowotnej 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. 

 

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

§ 22 

1. Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach 

określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc udzielana 

jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom. 
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2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom 

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy dla wychowanków 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele 

prowadzący z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we współpracy z: 

1) rodzicami wychowanka; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami; 

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola w formie: 

1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych  

o charakterze terapeutycznym; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom wychowanków  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8. Nauczyciele prowadzą w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu: 

1)  rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich 

zaspokojenia, w tym obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie 

wsparcia związanego z ich rozwijaniem. 

§ 23 

1. Do przedszkola, na wniosek rodziców,  przyjmuje się dzieci posiadające orzeczenie  

o kształceniu specjalnym. 

2. Wychowankowi  objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do 

indywidualnych  potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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dziecka. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego 

programu edukacyjno-terapeutycznego. 

§ 24 

1. Jeżeli stan zdrowia dziecka uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, 

gdzie dziecko realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, obejmuje się go 

indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.  

2. Objęcie dziecka indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym wymaga zgody organu 

prowadzącego i jest udzielany na wniosek rodziców. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz  

z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka 

indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym.  

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany  

w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego.  

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonani 

zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4.  

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego  są prowadzone przez nauczyciela lub 

dwóch nauczyciel w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.  

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym  realizuje się treści wynikające z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka.  

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosowanie do 

możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane 

zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie.  

10. Dziecku   objętemu  indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, dyrektor przedszkola 

umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach  

i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-pedagogicznego.   

 

 

 

 

 



20 

 

Czas pracy przedszkola 

 
§ 25 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny. 

2. Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora  

w uzgodnieniu z radą rodziców. 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 630-1630 w dni 

robocze, od poniedziałku do piątku.  

4. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący. W okresie przerwy dzieci mają 

zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu. 

 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu 

§ 26 

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego tj. 5 godzin dziennie, od godz. 800 do 1300 .  

2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego reguluje Uchwała Rady Gminy Stężyca. 

3. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez 

przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć 

przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału. 

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie wychowankom. Wysokość dziennej stawki 

żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym  na podstawie 

obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

5. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do 

uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole. 

6. Organ prowadzący przedszkole może zwolnić rodziców  z całości lub części opłat, o których mowa 

w ust.5:  

1) w przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny;  

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych.  

7. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych posiłków, 

rodzice zgłaszają w momencie przyjmowania dziecka do przedszkola.  
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Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

§ 27 
 

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz 

ustawa Kodeks Pracy. 

3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;  

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego ; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

Zadania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

§ 28 

 
1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie 

kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, 

poszanowanie godności osobistej dziecka. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 

3. Nauczyciel przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia 

opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciel współpracuje 

z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

6. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 
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1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego 

i korelowania ich treści; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji 

pracy opiekuńczo-edukacyjnej; 

3) organizowanie doskonalenia zawodowego, wymiany doświadczeń oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich 

wyposażenia. 

7. Inne zadania nauczycieli: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego; 

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć 

otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, 

wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać 

udział zainteresowani rodzice; 

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących; 

11) czynny udział w pracach rady pedagogicznej; 

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 
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13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami prawa; 

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-

dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji 

dotyczących dzieci; 

15) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych; 

16) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami  

w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 

c) włączenia ich w działalność przedszkola; 
17) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi 

programami nauczania, ponoszenie odpowiedzialności za jakość i wyniki tej pracy; 

18) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

19) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej; 

20) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora zespołu, a wynikających z bieżącej 

działalności placówki. 

Nauczyciele specjaliści 

§ 29 

 
1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:  

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznawanych potrzeb; 

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

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania 

oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
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7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji 

i uzdolnień dzieci; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

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

stanu mowy dziecka; 

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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

Nauczyciele wychowawcy 

§ 30 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od czasu 

pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel opiekuje 

się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

§ 31 
1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

nauczyciele: 
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1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat 

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania 

ich dziecka;  

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną; 

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.  

3. Nauczyciel wychowawca przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oddziału; 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności; 

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym. 

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu poznanie  

i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych. 

 

 

Pracownicy niepedagogiczni w przedszkolu 

§ 32 

 
1. W przedszkolu można zatrudniać następujących pracowników samorządowych na stanowiskach 

urzędniczych, pomocniczych i obsługi:  

1) pomoc nauczyciela; 

3) woźna oddziałowa; 

4) intendent; 

5) kucharz; 

6) pomoc kuchenna; 

8) konserwator; 

9) sprzątaczka. 

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania 

przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom,  

a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala dyrektor zespołu. 
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Rozdział 6 

Wychowankowie oddziału przedszkolnego 

§ 33 

1. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) bezpłatnego uczestnictwa w procesie nauczania i wychowania w zakresie podstawy 

programowej, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej oraz we wszystkich 

organizowanych formach pracy, dostosowanych do jego potrzeb,  

a wynikających z jego rozwoju i warunków życiowych; 

2) poszanowania jego godności osobistej i ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej 

i psychicznej; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo –dydaktycznym; 

4) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań dotyczących organizacji życia przedszkolnego,  

a także światopoglądowych i religijnych, jeżeli to nie narusza dobra innych. 

2. W przedszkolu ustalane są wspólnie z dziećmi normy zachowań. Dziecko w przedszkolu ma 

obowiązek: 

1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela; 

3) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

5) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne. 

 

Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do  przedszkola  

 § 34 

1. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku: 

1) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej okresu płatniczego; 

2) nieusprawiedliwionej absencji dziecka trwającej ponad 1 miesiąc; 

3) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu swojemu i innych wychowanków; 

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

2. Dyrektor przedszkola po uzyskaniu informacji o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 

1 zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej. 

3. Rada pedagogiczna zostaje zapoznana przez nauczyciela lub dyrektora przedszkola z podjętymi 

działaniami w celu ustania przyczyn, o których mowa w ust. 1.   
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4. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji może  podjąć  uchwałę w danej 

sprawie, zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej. 

5. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola. 

6. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji 

administracyjnej, którą doręcza rodzicom osobiście lub listem poleconym  za potwierdzeniem 

odbioru.  

7. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do organu prowadzącego 

przedszkole w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 

8. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, chyba, 

że decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej wykonalności 

obowiązuje w sytuacjach wynikających z art. 108 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. 

 

Rozdział 7 
 

Postanowienia końcowe 

§ 35 

1. Dokumentację Oddziału Przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie z obowiązującą 

instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN. 

2. Zmiany do statutu wprowadza zgodnie z zapisami w Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego  

w Stężycy. 

3. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 


