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Podstawy prawne 

1. Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. 2017 poz. 59) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe 

3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 

2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. 2016, poz. 

1943) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Obwieszczenie Marszałka 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy Karta Nauczyciela - Dz. U. 2016, poz. 1379) 

5. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym ( Dz. U. 2016 poz. 446 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym) 

6. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 

922 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2016 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie danych osobowych) 

7. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. 

2017 poz. 149, Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 stycznia 

2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o bezpieczeństwie żywności i 

żywienia 

8. Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji ( Dz. U. 

2016 poz. 64) 

9. Ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. ( Obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 września 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 

ustawy - Kodeks pracy, Dz. U. z 2016, poz. 1666) 

10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. 2017, poz. 610) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków 

spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu 

oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach 

żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. ( Dz. U. 2016, poz. 1154) 



13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( 

Dz. U. z 2003 nr 6 poz. 69); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 

października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach; Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły i stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017, poz. 356) 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, 

w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub 

ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli ( Dz. U. 2015 poz. 1264), Obwieszczenie 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić 

nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia 

nauczycieli) 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz 

rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2016 poz. 1368) 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. 2017, poz. 170) 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 

szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2014, poz. 1150) 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie 

uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013, poz. 393) 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. 2014 poz. 1157 ) 



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży (projekt z 13 kwietnia 2017 r.) 

 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1113) 

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach 

(projekt z 2 marca 2017 r.) 

24. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie 

kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego 

oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego (Dz. U. 2016, poz. 2035) 

25. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 nr 120 poz. 526) 

26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w 

sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U. 2013, poz. 1257) 

27. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie 

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013, poz. 532) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych 

oraz placówkach (projekt z 20 kwietnia 2017 r.) 

 

  

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

Przedszkole działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. i 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, aktu nadania nazwy przedszkolu, niniejszego 

statutu. 

§ 2 

Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest z dochodów 

własnych Miasta/Gminy Rabka-Zdrój , z wpłat rodziców, z darowizn w postaci pieniężnej na 

rzecz jednostki, z pozostałych dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku 

dochodów. 

§ 3 

1.Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  

w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:30, z wyjątkiem dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

2.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę przez pięć godzin 

dziennie.  

3.W Przedszkolu Miejskim nr 1 w Rabce-Zdroju czas realizacji godzin bezpłatnych jest 

ustalony od godziny 8:00 do godziny 13:00. 

4.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

 

 

§ 4 

1.Przedszkole Miejskie nr 1 w Rabce-Zdroju  zwane dalej przedszkolem jest placówką 

publiczną, prowadzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego. 

2.Siedziba przedszkola znajduje się w Rabce-Zdroju  przy ulicy Orkana 18 i. 

3.Przedszkole używa pieczęci: 

1) podłużnej  w pełnym brzmieniu: Przedszkole Miejskie nr 1w Rabce-Zdroju, ul. Orkana 18i,            

34-700 Rabka-Zdrój, tel.182676482 Regon 490796344 ; NIP 735-20-80-941. 

 

 

§ 5 

1. Urząd Miasta/Gminy Rabka-Zdrój, ul. Parkowa 2, 34-700 Rabka-Zdrój, pełni rolę organu 

prowadzącego dla przedszkoli. 



2.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty - 

Kuratorium Oświaty w Krakowie ,ul. Ujastek 1, 30-001 Kraków  

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW PRAWA 

§6 

1. Cele i zadania przedszkola wynikają z przepisów prawa, w szczególności w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej. 

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 ma osiągnąć dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

3. Osiągnięciu tego celu ma służyć realizowanie przez przedszkole następujących zadań: 

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. 

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 – 

kaszubskiego. 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.                            

4. W przypadku ostatniego zadania obowiązuje zasada, że przygotowanie dzieci do 

posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających 

orzeczenie          o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną            w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ze 

względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z nich jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym. A także dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne rodzaje 

niepełnosprawności, jeżeli dodatkowo 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. 

5. Założenia podstawy programowej opierają się na wielokierunkowym rozwoju dziecka 

polegającym na systematycznym pojawianiu się najpierw prostych, a następnie bardziej 

skomplikowanych umiejętności we wszystkich obszarach rozwoju człowieka. 

Wielokierunkowy rozwój umożliwia wielokierunkową aktywność poznawczą dziecka, 

efektem czego jest dojrzała osobowość dziecka w przyszłości. Ponieważ rozwój dziecka 

i jego aktywność poznawcza wzajemnie się warunkują, to zadaniem nauczyciela jest 

organizowanie dziecku przestrzeni do aktywności badawczej, wspieranie i stymulowanie 

rozwoju oczekiwań poznawczych, działaniowych, a także rozwijanie jego aktywności 

edukacyjnej. 

6. Osiągnięcia dziecka kończącego edukację przedszkolną zgrupowane są w odniesieniu        

do czterech obszarów rozwoju; fizycznego, emocjonalnego, społecznego, 

poznawczego.  

§ 7 

1. Warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego: 

1) Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu 

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas 

spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, 

uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest 

samodzielna zabawa.  

2) Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują 

na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których 

spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku 

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się 

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć 

na świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej 

grupie wiekowej.  

3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się 

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje 

edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich 

rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami 

prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet 

pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z 

fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów.  



4) Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest 

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy 

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji 

napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze 

literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego 

znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się 

czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania 

i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.  

5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz 

ich zaciekawienie elementami otoczenia.  

6) Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się 

otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma 

pomoc w jego rozumieniu.  

7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, 

czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na 

stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa 

i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. Pobyt w przedszkolu jest czasem 

wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy pole doświadczeń 

rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają uwagę na 

konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą 

niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają 

zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz 

gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom 

postawy.  

8) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole.  

9) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być 

włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania 

przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy 

stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych 

sytuacjach życia codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie 

do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, 

wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, 

prostych wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. 

Nauczyciel prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje 

wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej 



zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty. Dokonując wyboru języka obcego 

nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające 

do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, 

jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej 

gminy.  

10) Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie 

jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form 

działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań. 

Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. 

Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami 

okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.   

11) Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane               

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk 

oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania 

do prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało 

możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.  

12) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca 

przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również 

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  

13) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca 

przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również 

elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych 

14)  Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne 

ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość 

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

komponowania.  

15) Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed 

posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.  

§8 

1. Powierzenie przez dyrektora przedszkola, oddziału, opiece jednego lub dwu nauczycieli 

uzależnione jest nie tylko od czasu pracy oddziału, ale także od realizowanych 

w przedszkolu zadań, przy ewentualnym uwzględnieniu propozycji rodziców dzieci 

danego oddziału. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do 

czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

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

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia              



i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, 

rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,                 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

5. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie 

z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek 

nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. 

6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki                  

w przedszkolu trwa 60 minut. 

7. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć 

rewalidacyjnych, rytmiki, gimnastyki korekcyjnej powinien wynosić:  

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

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

8. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy. 

9. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną 

opiekę nauczyciela. 

§9 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy 

i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

2. Przedszkole sprawuję opiekę nad dzieckiem od momentu wejścia dziecka do sali 

przedszkolnej, do chwili odebrania dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, prawnych 

opiekunów lub osoby upoważnione na piśmie przez rodziców. 

3. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi               

z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono 

dzieci, wg specjalnie opracowanych procedur. 

4. Dziecko oddane pod opiekę przedszkola może być wydane rodzicom, opiekunom 

prawnym i innym osobom upoważnionym na piśmie przez rodziców, wg określonego 

wzoru. 

5. Przedszkole funkcjonuje od 6:30 do 16:30. 

  



6. Ze względu na organizację pracy przedszkola, bezpieczeństwo i ramowy rozkład dnia 

przedszkola, zaleca się, aby dzieci do 8:15 były najpóźniej przyprowadzane do 

przedszkola. Od godziny 8:00 do 13:00  Rada Pedagogiczna ustaliła bezpłatne godziny 

realizacji podstaw programowych dla dzieci 3-5 lat. 

7. Punktualnie od godz.8:00 czynne są już wszystkie oddziały. Dzieci rozchodzą się do 

swoich sal pod opieką swoich nauczycieli. 

8. Szczegółowy rozkład odpowiedzialności nauczycielek załączony jest do bieżącego 

harmonogramu pracy, który szczegółowo opisuje sposób pełnienia opieki nad dziećmi 

przez nauczycieli w układzie tygodniowym, ze szczególnym podziałem sprawowania 

opieki  w godzinach. 

9. W sytuacjach zmiany stałego planu dnia (typu wycieczki, wyjścia, spacery), opiekę nad 

grupami mają nauczycielki zgodnie z zatwierdzoną przez dyrektora kartą wycieczki. 

10. Rodzice wiedzą, do której sali „schodzą się” dzieci oraz z której sali (oddziału), należy 

odebrać dziecko. 

11. W trakcie zajęć dodatkowych bezpośrednią opiekę ma nauczyciel prowadzący zajęcia 

dodatkowe zgodnie z umową podpisaną z dyrektorem przedszkola na prowadzenie tych 

zajęć; dzieci uczęszczające na te zajęcia mają odnotowywaną obecność na tych zajęciach. 

Są jednak zajęcia dodatkowe, które realizowane są wspólnie z nauczycielem przedszkola, 

w których uczestniczy cały oddział. Wówczas obecność jest odnotowywana w dzienniku 

nauczyciela zajęć dodatkowych oraz w dzienniku nauczyciela przedszkola. 

12. Nauczyciele zajęć dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania procedur w zakresie 

bezpieczeństwa na terenie przedszkola. 

13. Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe. 

14. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców - prawnych 

opiekunów lub upoważnione osoby na piśmie przez rodziców-prawnych opiekunów. 

15. Dziecko musi być przyprowadzone do wychowawcy grupy i odebrane z „rąk” 

wychowawcy grupy lub nauczyciela, który pełni opiekę nad dziećmi. 

16. Rodzice mają obowiązek wejść do sali lub do ogrodu przedszkolnego, aby odebrać 

dziecko. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto przyprowadza i odbiera dziecko. 

17. Godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola są zawarte w porozumieniu 

przedszkolnym. 

18. Rodzice muszą przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

wg godzin zawartych w porozumieniu. 

19. Procedury związane z późniejszym przyprowadzaniem lub odbiorem dziecka z 

przedszkola uregulowane są w Strategii działań wychowawczych  i zapobiegawczych oraz 

interwencyjnych wobec dzieci i rodziców Przedszkola nr1  w Rabce-Zdroju. 

 



20. W przypadku odbioru dzieci przez inne osoby pełnoletnie (dziadkowie, sąsiedzi, 

rodzeństwo, itp.), obowiązuje pisemne upoważnienie, zawierające następujące dane osoby 

upoważnionej: imię i nazwisko, PESEL oraz czas trwania wydanej decyzji, wg wzoru 

zaświadczenia, które znajduje się u wychowawców grup. 

21. Osoby upoważnione muszą wylegitymować się podczas odbioru dziecka z przedszkola. 

22. Inne osoby niepełnoletnie, np. dzieci od 7 roku życia, mogą samodzielnie wg prawa o 

ruchu drogowym poruszać się po drodze, mogą odbierać dzieci z przedszkola na wyraźne 

pisemne upoważnienie przez rodziców i przedstawienie do akceptacji tej informacji 

dyrektorowi przedszkola. Osoby upoważnione przez rodziców, prawnych opiekunów są 

odpowiedzialne za bezpieczeństwo dziecka już w trakcie odbioru dziecka. Od tego 

momentu upoważnione osoby odpowiadają za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

23. W przypadku odbioru dziecka podczas zajęć dodatkowych rodzic zobowiązany jest zgłosić 

ten fakt wychowawcy grupy lub nauczycielowi pełniącemu opiekę nad jego dzieckiem. 

24. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno być podpisana przez obojga 

rodziców - prawnych opiekunów. 

25. W przypadku, gdy w przedszkolu są uroczystości, imprezy a rodzice podejmują decyzję, 

aby odebrać dziecko z przedszkola po imprezie zgłaszają ten fakt wychowawcy grupy. 

Jeżeli są to osoby - goście, którzy mają odebrać dziecko z przedszkola, to obowiązuje 

pisemne upoważnienie. 

26. Zgodnie z procedurami zapewniającymi bezpieczeństwo dzieciom, należy przestrzegać 

zasady, iż odbiór z ogrodu przedszkolnego odbywa się poprzez wejście przez główne 

drzwi wejściowe do przedszkola, następnie poprzez szatnię przechodzi się do ogrodu 

i odbiera dziecka z przedszkola. Nie wolno rodzicom po odebraniu dziecka z przedszkola 

pozostać w ogrodzie w momencie, jak na terenie ogrodu są inne dzieci z przedszkola pod 

opieką nauczycieli. 

27. W sytuacjach trudnych związanych z odbiorem dziecka z przedszkola obowiązują 

następujące procedury zawarte w Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych 

oraz interwencyjnych wobec dzieci i rodziców Przedszkola nr 1 w Rabce-Zdroju. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA I INNE I ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE 

 

§ 10 

Organami przedszkola są:  

1) Dyrektor Przedszkola;  

2)  Rada Pedagogiczna;  

3)  Rada Rodziców.  

 

 



 

 

§ 11 

1. Stanowisko dyrektora przedszkola powierza organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi 

przepisami.  

2. Dyrektor przedszkola jednoosobowo reprezentuje przedszkole w stosunkach zewnętrznych.  

3. W ramach reprezentacji, o której mowa w ust. 2 dyrektor przedszkola jest uprawniony do 

dysponowania środkami finansowymi przedszkola, w tym do zaciągania zobowiązań w 

imieniu i na rzecz przedszkola do wysokości środków finansowych pozostających w 

dyspozycji placówki zgodnie z jej rocznym planem finansowym, z zachowaniem powyższych 

środków wynikających z postanowień powyższego planu.  

4. Dyrektor Przedszkola w szczególności:  

1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli;  

3) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane przez  

nauczycieli programy wychowania przedszkolnego;  

4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;  

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk;  

7) tworzy właściwą atmosferę pracy;  

8) zapewnia wszystkim pracownikom i wychowankom odpowiednie warunki bhp:  

a) opracowuje i zaznajamia pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy  

b) zleca przeprowadzanie kontrolnych badań lekarskich;  

c) organizuje szkolenia pracowników w zakresie BHP, p-poż, OC oraz udzielania pomocy 

przed medycznej;  

d) dba o należyty stan techniczny budynku przedszkola – dokonuje oceny stanu technicznego 

budynku (rocznej, pięcioletniej oraz każdorazowo po przerwie w działalności przedszkola 

trwającej co najmniej 2 tygodnie);  

e) odpowiada za wyposażenie przedszkola w sprzęt posiadający odpowiednie atesty i 

certyfikaty oraz spełniający polskie normy,;  

f) opracowuje regulaminy i procedury warunkujące bezpieczne i higieniczne warunki pobytu 

dzieci w przedszkolu oraz odpowiednie warunki pracy dla osób zatrudnionych;  

g) sporządza i prowadzi dokumentację w zakresie BHP;  

9) zapewnia właściwą organizację pracy przedszkola;  

10) organizuje współpracę z rodzicami, środowiskiem i radą dzielnicy;  

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

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej placówki.  

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 

innych pracowników, w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;  



2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom;  

3) występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników.  

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną  

i radą rodziców.  

7. Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły w obwodzie, której 

dziecko jest zameldowane, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego, oraz o zmianach w tym zakresie.  

8. W przedszkolu utworzone jest społeczne stanowisko zastępcy dyrektora, który wykonuje 

zadania zgodnie z następującymi kompetencjami:  

1) organizuje i kontroluje pracę wychowawczo – dydaktyczną w zakresie ustalonym przez 

dyrektora;  

2) współdziała z dyrektorem przedszkola w kierowaniu bieżącą działalnością wychowawczo 

– dydaktyczną oraz administracyjną przedszkola;  

3) zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności. 

 

 

§12 

  

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym zadania 

wynikające ze statutu przedszkola.  

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.  

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

4. Rada ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem.  

5. Rada Pedagogiczna uchwala statut lub jego zmiany.  

6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:  

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny;  

2) dyrektor;  

3) 1/3 członków rady pedagogicznej;  

4) organ prowadzący.  

7. Zebrania rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem każdego roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu roku szkolnego oraz w 

miarę bieżących potrzeb.  

8. Członkowie rady pedagogicznej zawiadamiani są w terminie 7 dni przed planowanym 

posiedzeniem rady pedagogicznym z podaniem porządku obrad.  

9. Osoba zwołująca radę pedagogiczna powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na 

zaplanowane posiedzenie.  

10. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.  

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

co najmniej połowy jej członków.  

12. 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 w porozumieniu z organek prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę, w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny jest ostateczne.  

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

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.  

14. W przypadku określonym pkt 13 organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w 

ciągu 14-tu dni od otrzymania wniosku.  

15. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby 

zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.  

16. Nauczyciele oraz inne osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są 

zobowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą narazić dobro 

osobiste dzieci lub ich rodziców, nauczycieli lub innych pracowników przedszkola.  

17. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;  

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;  

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;  

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków;  

5) uchwalenie statutu przedszkola oraz jego zmian;  

18. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć;  

2) projekt planu finansowego przedszkola;  

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

4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac, zajęć 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

opiekuńczych i wychowawczych;  

5) opiniuje programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez nauczycieli przed 

dopuszczeniem przez dyrektora do użytku w przedszkolu  

 

 

 

§13 

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci 

uczęszczających do przedszkola.  

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziału, wybranym w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Wyborów tych dokonuje 

się na pierwszych zebraniach w danym roku szkolnym.  

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem przedszkola. Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy 

rady oraz szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych.  



4. Do kompetencji rady rodziców należy uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną 

programu wychowawczego i programu profilaktyki przedszkola.  

5. W przypadku nieuzyskana porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programów, o 

których mowa w ust. 4, programy te ustala dyrektor w porozumieniu Małopolskim Kuratorem 

Oświaty. Programy ustalone przez dyrektora obowiązują do czasu ich uchwalenia zgodnie z 

ust.4.  

6. Rada rodziców opiniuje  

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania;  

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora;  

3) pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,  

4) wybór przedstawiciela rady rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od 

oceny pracy  

7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego placówkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.  

8. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia 

poziomu pracy placówki.  

9. Rada Rodziców może w celu wspierania działalności statutowej przedszkola gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin.  

 

§ 14 

1. Wszystkie organy przedszkola w swoich działaniach kierują się dobrem dziecka oraz 

celami i zadaniami przedszkola.  

2. Organy przedszkola w swoich działaniach są autonomiczne i przestrzegają kompetencji 

określonych niniejszym statutem.  

3. Dyrektor przedszkola koordynuje współdziałanie organów przedszkola.  

4. Organy szkoły informują się wzajemnie o planowanych działaniach na dany rok szkolny 

poprzez przedłożenie swoich planów pracy dyrektorowi przedszkola.  

5. Przedstawiciele organów przedszkola spotykają się dwa razy w roku szkolnym, celem 

omówienia istotnych spraw dla funkcjonowania przedszkola. Pierwsze spotkanie odbywa się 

w pierwszym tygodniu po 15 września.  

6. Ze spotkań, o których mowa w ust. 5 sporządza się zwięzły protokół. Protokoły 

przechowuje dyrektor.  

 

§ 15 

Rozwiązywanie sporów między organami przedszkola:  

1) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji 

pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów, wyniki negocjacji są protokołowane i 

przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola;  

2) w przypadku sporu dyrektor – rada pedagogiczna: negocjacje w imieniu rady 

pedagogicznej prowadzi nauczyciel upoważniony przez co najmniej ¾ członków rady 

pedagogicznej;  



3) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji dyrektor przedszkola o 

istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w zależności od kompetencji, który podejmuje decyzje rozstrzygające kwestie 

sporne.  

 

 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

§ 16 

1. Szczegółową organizację wychowania, opieki i nauczania w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola zgodnie z 

wytycznymi w ustawie Prawo oświatowe.  

2. Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:  

1) liczbę oddziałów, 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, 

3) liczbę pracowników, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;  

4) czas pracy przedszkola;  

5) czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym;  

6) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący 

przedszkola; 

7) tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu; 

8) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze oraz etatów przeliczeniowych; 

9) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 

rewalidacyjnych, zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, 

psychologa, logopedę i innych nauczycieli. 

 

4. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3 – 6 lat 

1) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  

10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat;  

2) w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku;  

a) są wolne miejsca i nie ma dzieci 3 letnich;  

b) do przedszkola uczęszcza starsze rodzeństwo;  

c) oraz w wyjątkowych sytuacjach życiowych rodziców;  



3) przedszkole ma obowiązek objąć dzieci 5 i6-letnie rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym;  

4) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 3, są obowiązani 

dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić 

regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;  

5)niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, podlega egzekucji w trybie przepisów        

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;  

6) przez niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 % - dni zajęć 

w przedszkolu. 

 

5. Przedszkole udziela rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji dotyczącej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1)Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka 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. 

2)Zadania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów, z 

zaakcentowaniem, że prowadzenie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych             

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych ma na celu rozpoznawanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo 

w środowisku szkolnym. 

3)Konieczność współpracy nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, 

w zakresie wspierania dziecka i udzielania mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej także 

w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz dostosowania sposobów i metod pracy do 

możliwości psychofizycznych dziecka. 

4)W zadaniach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej bierze też udział asystent 

nauczyciela, do którego zadań należy wspieranie nauczyciela prowadzącego zajęcia 

dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.  

5)Dyrektor powinien planować i prowadzić wspomaganie mające na celu m.in. 

podejmowanie działań mających na celu podnoszenie jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

6)Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i 

specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają 

poradnie oraz placówki doskonalenia nauczycieli na wniosek dyrektora przedszkola.  

7)Jeżeli natomiast udzielana dziecku pomoc psychologiczno-pedagogicznej nie przynosi 

efektów i nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka, wówczas dyrektor przedszkola za 

zgodą rodziców dziecka będzie mógł wystąpić do poradni psychologiczno-pedagogicznej            

z wnioskiem o przeprowadzenie pogłębionej diagnozy specjalistycznej problemu dziecka              

w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Rozwiązanie to ma usprawnić proces 



diagnostyczny przeprowadzany w poradni psychologiczno-pedagogicznej, a rodzice dziecka 

zostaną odciążeni z obowiązku pozyskiwania dodatkowych dokumentów z przedszkola, które 

niezbędne są do przeprowadzania rzetelnej diagnozy dziecka. 

8)Wśród potrzeb dzieci stanowiących podstawę do objęcia ich pomocą psychologiczno-

pedagogiczną są dodatkowo zaburzenia zachowania i emocji, które należy korygować             

w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz poprzez objęcie dziecka odpowiednimi formami 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

9)Odpowiednio wczesne rozpoznanie zaburzeń zachowania i emocji ma bowiem 

przeciwdziałać pojawieniu się u dziecka niedostosowania społecznego. 

 

6. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną może wynikać               

  z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych. 

7.W przedszkolu jest zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice 

wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy. 

8.Dzieci młodsze mogą zostać objęte opieką logopedyczną po uzyskaniu zgody przez organ 

prowadzący przedszkole na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji na dany rok 

szkolny. 

9.W szczególności do zadań logopedy należy: 

1)prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej, 

2)diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy              

 z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, 

3)prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci,  

w zależności od rozpoznanych potrzeb, 

4)współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia 

zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy, 

5)podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, 

6)prowadzenie szkoleń, pogadanek, warsztatów, zajęć pokazowych dla nauczycieli i 

rodziców, 

7)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

10. Praca wychowawcza, opiekuńcza i edukacyjna prowadzona jest w oparciu o:  

1) podstawę programową opracowana przez MEN;  

2) programy wychowania przedszkolnego wybrane przez nauczycieli, zaopiniowane przez 

radę pedagogiczną i dopuszczone do użytku przedszkolnego przez dyrektora przedszkola. 

 

11. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia:  

1) ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady 

pedagogicznej, zgodnie z wytycznymi w ustawie Prawo Oświatowe, i uwzględnia on 

wymagania zdrowotne, higieniczne oraz jest dostosowany do wymagań programowych i 

oczekiwań rodziców;  



2) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

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

zainteresowań dzieci. 

 

12. Przedszkole pracuje od godz. 6:30 do godziny 16:30  

13. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godz. 

dziennie tj. od godz. 8:00 do godz. 13:00. 

 

14. Termin przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący, do 30 marca każdego roku. 

 

 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY ODPŁATNOŚCI 

 

§ 17 

1. Rodzic (opiekun prawny) dziecka uczęszczającego do 5 godzin dziennie w ramach 

realizacji podstawy programowej i nie korzystającego z posiłków nie ponosi odpłatności za 

pobyt dziecka w przedszkolu.  

2. Rodzic (opiekun prawny) ponosi odpłatność za korzystanie przez dziecko ze świadczeń 

udzielanych przez przedszkole poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę, o którym mowa w §  

3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres 

świadczeń udzielanych przez przedszkole oraz sposób pobierania opłat za świadczone usługi 

reguluje umowa cywilno – prawna zawarta pomiędzy rodzicami o dyrektorem przedszkola. 

4.Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu dłużej niż 5 godziny dziennie a nie 

korzystający z wyżywienia, są zobowiązani do zapewnienia posiłku we własnym zakresie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 18 

Nauczyciel korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Organ 

prowadzący przedszkole i dyrektor przedszkola są zobowiązani z urzędu występować w 

obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone. 

 

 

§ 19 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki swojej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  

2. Nauczyciel w szczególności:  

1) dba o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu:  



a) nigdy nie pozostawia dzieci bez opieki;  

b) dostosowuje zajęcia i zabawy do wieku dzieci i ich możliwości;  

c) uzyskuje od rodziców rzetelne informacje o dziecku mogące mieć wpływ na ochronę jego 

życia i zdrowia w przedszkolu;  

d) w razie złego samopoczucia dziecka w przedszkolu (gorączka, sygnalizowany przez 

dziecko ból) zawiadamia dyrektora oraz rodziców;  

e) w razie wypadku udziela pierwszej pomocy, wzywa pogotowie, zawiadamia dyrektora i 

rodziców;  

f) ściśle przestrzega procedury wydawania dzieci z przedszkola;  

g) zgłasza wszelkie zauważone przez siebie nieprawidłowości na terenie przedszkola i ogrodu  

stanowiące potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci;  

h) przy organizacji zajęć i imprez poza teren przedszkola przestrzega w tym zakresie 

regulaminu;  

i) wykorzystuje w zajęciach pomoce dydaktyczne i inne materiały posiadające certyfikaty;  

2) stwarza warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, dąży do 

pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej aktywności dzieci przez wykorzystanie 

ich własnej inicjatywy;  

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego siebie, 

otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego 

własnych doświadczeń;  

4) planuje i prowadzi pracę wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjną w oparciu o wybrane 

programy wychowania przedszkolnego;  

5) systematycznie przygotowuje się do zajęć;  

6) planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za jej jakość;  

7) planuje pracę z dziećmi w rytmie miesięcznym;  

8) zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy do 

jego możliwości;  

9) prowadzi dokumentację dotyczącą indywidualnego rozwoju dziecka we wszystkich sferach 

aktywności;  

10) współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dziecka, udziela rodzicom 

wyczerpujących informacji dotyczących jego zdrowia i rozwoju;  

11) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną i inne formy pomocy,  

12) respektuje prawa rodziców do znajomości zadań wynikających zwłaszcza z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;  

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

lub rekreacyjno – sportowym;  

14) planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 

zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;  

15) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora 

przedszkola, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek 

i instytucji oświatowych;  



16) dba o powierzone środki dydaktyczne i sprzęt przedszkolny;  

17) prowadzi dokumentację pedagogiczną określoną odrębnymi przepisami;  

18) uczestniczy czynnie w pracach rady pedagogicznej i realizuje jej postanowienia i 

uchwały;  

19) przestrzega porządku pracy (punktualność, pełne wykorzystanie czasu pracy, właściwe 

prowadzenie dokumentacji);  

20) realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola, a wynikające z bieżącej 

działalności placówki;  

21) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej,  

22) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

dzieci. 

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami, może również zaproponować 

program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego 

autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.  

 

4. Nauczyciel współdziała z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju 

wychowanków oraz podwyższenia poziomu pracy placówki, a w szczególności:  

1) rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia 

dzieci, ustalają wspólne kierunki działań;  

2) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat 

dziecka, jego zachowania i rozwoju;  

3) nauczyciel organizuje spotkania, zajęcia otwarte, pokazowe, konsultacje dla rodziców;  

4) zebrania z rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, nie rzadziej niż 2 razy w 

roku szkolnym;  

5) nauczyciel organizuje okazjonalne uroczystości z udziałem dzieci, rodziców oraz 

najbliższych członków rodziny;  

6) w kąciku dla rodziców nauczyciele umieszczają informacje dotyczące zadań realizowanej 

tematyki;  

7) dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy 

oddziału i przedszkola .  

 

5. Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów tworzących Zespół ds. pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych dzieci, w tym predyspozycji i uzdolnień,  

2) określanie form i sposobów udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

odpowiednio do dokonanego rozpoznania, 3)dokonywanie okresowej oceny efektywności 

pomocy udzielanej dzieciom, w tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, 

rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i innych zajęć stosownie do potrzeb,  

4) przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy z dzieckiem,  

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych dla 

dzieci niepełnosprawnych,  



6) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dzieci mających opinie poradni 

psychologiczn0 –pedagogicznej , w tym poradni specjalistycznej ,  

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych , w tym rozwiązywanie 

problemów wychowawczych ,  

8)organizowanie i koordynowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy psychologiczno 

– pedagogicznej dla rodziców , wychowanków , ich rodziców i nauczycieli ,  

9)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec wychowanków , rodziców i 

nauczycieli ,  

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci ,  

11) współpracowanie z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

12) W przedszkolu może pracować pedagog, nauczyciel realizujący terapię pedagogiczną. 

Pedagog, terapeuta może być zatrudniony w przedszkolu lub oddelegowany do pracy             

w danym przedszkolu przez rejonową poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

13) Pedagog, terapeuta w przedszkolu otacza opieką wszystkie dzieci, których rodzice 

wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających niepowodzenia w 

nauce           i sprawiających trudności wychowawcze.  

14)W szczególności do zadań pedagoga, terapeuty należy: 

a)współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń rozwojowych, zapobiegania 

zaburzeniom zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej, 

b)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci; 

c)prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej, 

d)współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa pedagogicznego dla rodziców, 

e)prowadzenie warsztatów pedagogicznych dla nauczycieli, 

f)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

6. W przedszkolu zatrudnia się pracowników administracyjno – obsługowych . Do ich zadań 

należy w szczególności :  

1)troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w 

przedszkolu ,  

2) ścisłe przestrzeganie procedur odbierania dzieci z przedszkola ,  

3) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej , utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie , czystości i estetyce ,  

4) współpraca i współdziałanie z nauczycielami w sprawowaniu opieki oraz realizacji zadań 

wychowawczo- opiekuńczo – edukacyjnych ,  

5) włączanie się w proces podnoszenia jakości pracy przedszkola ,  

6)dbanie o wysoką jakość wykonywanej przez siebie pracy ,  

7) dbanie o własny rozwój zawodowy .  

 

7. Szczegółowy przydział czynności i odpowiedzialności pracowników określa dyrektor 

przedszkola w szczegółowym przydziale czynności dla każdego pracownika  



1) dyrektor zobowiązany jest do zapoznania każdego pracownika samorządowego ze 

szczegółowym zakresem obowiązków i ryzykiem zawodowym, co pracownicy poświadczają 

własnoręcznym podpisem  

2) Stosunek pracy pracowników samorządowych regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Prawa i obowiązki dziecka 

 

§ 20 

  

1.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka w 

szczególności do: 

1) szacunku i indywidualnego tempa rozwoju, 

2) poszanowania jego godności i wartości, 

3) swobody myśli, sumienia i wyznania, 

4) prosić o to czego chce, ale nie żądać tego, 

5) podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje, 

6) uczestniczyć we wszystkich formach aktywności proponowanych przez przedszkole, 

7) przebywać w warunkach zapewniających bezpieczeństwo, 

8) zdobywać wiedzę i umiejętności, badać i eksperymentować, 

9) popełniać błędy i zmieniać zdanie, 

10) odnosić sukcesy, 

11) do swojej prywatności, samotności i niezależności, 

12) do nienaruszalności cielesnej, 

13) do snu i wypoczynku, jeśli tego potrzebuje, 

14) zdrowego żywienia, gdy jest głodne i spragnione, 

15) do pomocy nauczyciela w sytuacjach trudnych dla niego, 

16) znać swoje prawa i korzystać z nich, 

17) spokoju i samotności, gdy tego chce, 

18) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą, 

19) wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi, 

20) wspólnoty i solidarności w grupie, 

21) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

22) pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, 

23) doświadczania konsekwencji swojego zachowania. 

 

2.Dziecko ma obowiązek : 

1)postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,  

2)stosować normy i formy grzecznościowe w stosunku do kolegów i osób dorosłych, 

3)dbać o bezpieczeństwo, zdrowie swoje oraz kolegów, 

4)przestrzegać zasad obowiązujących w grupie, 

5)respektować polecenia nauczyciela, 

6)utrzymywać porządek wokół siebie, 

7)sprzątać zabawki po skończonej zabawie, 



8)nie przeszkadzać innym w zabawie, 

9)dbać o swój higienę osobistą oraz estetyczny wygląd, 

10)wywiązywać się z przydzielonych zadań i obowiązków, 

11)nieść pomoc rówieśnikom i młodszym kolegom, 

12)szanować godność i wolność drugiego człowieka, 

13)informować nauczyciela o zagrożeniach i własnych sytuacjach trudnych. 

 

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z 

listy dzieci przyjętych do przedszkola oprócz dziecka realizującego roczne przygotowanie 

przedszkolne w przypadku :  

1) nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez miesiąc bez zgłoszenia przez rodziców 

przyczyn nieobecności;  

2) nie uiszczenia przez rodziców (prawnych opiekunów) odpłatności za przedszkole za okres 

1 miesiąca;  

3) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.  

 

4. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

1)Rodzice nie mają obowiązku ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków, ubezpieczenie dzieci jest dobrowolne. 

2)Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice, opiekunowie prawni na początku 

każdego roku szkolnego. 

3)Rodzice, którzy chcą skorzystać z ubezpieczenia, wyrażają pisemną zgodę na przystąpienie 

do ubezpieczenia od NNW i potwierdzają otrzymanie ogólnych warunków ubezpieczenia 

NNW na piśmie. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECKA DO PRZEDSZKOLA 

 

 

§ 21 

 

1. Przedszkole jest placówką publiczną prowadzącą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności.  

2.Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz 

niektórych innych ustaw i rozporządzeń. 

3.Dzieci przyjmuje się odpowiednio do publicznych przedszkoli, po przeprowadzeniu 

postępowania rekrutacyjnego.  

4.O przyjęciu dziecka do publicznego przedszkola decyduje odpowiednio dyrektor 

przedszkola. 

5.Jeżeli przyjęcie dziecka, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 

przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor przedszkola może przyjąć 

dziecko, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.  



6.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

7.Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów 

informatycznych.  

8.Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 

gminy.  

9.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 7, 

niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:  

1)wielodzietność rodziny kandydata,  

2)niepełnosprawność kandydata,  

3)niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,  

4)niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

5)niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7)objęcie kandydata pieczą zastępczą.  

10.Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość.  

11.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole, nadal 

dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 

uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 

najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której 

rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe 

z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  

12.Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 10, oraz 

przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może 

mieć różną wartość.  

13.Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego 

przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, gmina nadal dysponuje 

wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W przypadku większej liczby kandydatów 

zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.  

14.Rodzice dzieci przyjętych do danego przedszkola corocznie składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni 

poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

15. Skład powoływanej Komisji Rekrutacyjnej:  

1) dyrektor przedszkola,  

2) przedstawiciel rady pedagogicznej. 

16. Komisja działa na podstawie opracowanego regulaminu. 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 22 

 

1. Dyrektor przedszkola odpowiada za opracowanie rocznych planów finansowych 

przedszkola i ich zatwierdzanie w terminie poprzedzającym okres ich obowiązywania.  

2. W razie zastrzeżenia sobie, na mocy odrębnych przepisów, przez organ prowadzący 

przedszkole, prawa zatwierdzania rocznych planów finansowych przedszkola przez organy 

wykonawcze organu prowadzącego przedszkole, dyrektor odpowiada za terminowe 

przedłożenie projektu rocznego planu finansowego tym organom do zatwierdzenia.  

3. Przedszkole korzysta z obsługi świadczonej na mocy odrębnych przepisów jednostki 

obsługi ekonomiczno – administracyjnej przedszkola. Jednostka ta może udzielać pomocy 

dyrektorowi przedszkola w opracowaniu projektu rocznego planu finansowego. Za 

sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa w ust. 2 wyłączną odpowiedzialność 

przed organem prowadzącym przedszkole ponosi dyrektor przedszkola.  

4. Zasady przewidziane w ust. 1 – 3 stosuje się odpowiednio do wprowadzania zmian w 

rocznym planie finansowym przedszkola.  

5. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przez przedszkole wyłączną 

odpowiedzialność ponosi dyrektor przedszkola.  

6. W ramach odpowiedzialności o której mowa w ust. 5 dyrektor przedszkola odpowiada w 

szczególności za:  

1) prawidłowe, tj. zgodne z przepisami rocznego planu finansowego, gospodarowanie 

środkami finansowymi przedszkola;  

 

2) dokonywanie wydatków w ramach podziałek kwalifikacyjnych obowiązującego planu 

finansowego i w kwotach nie przekraczających wysokości w nich przewidzianych;  

3) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentów z organem prowadzącym 

przedszkole ze środków otrzymanych z budżetu tego organu;  

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie 

towarów, usług i robót budowlanych. 7. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za 

prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne  

i efektywne gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem przedszkola.  

8. W zakresie spraw o których mowa w ust. 5 – 7 dyrektor przedszkola podlega nadzorowi 

organu prowadzącemu przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych przepisów.  

9. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§23 

 

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

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.  

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.  



3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:  

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,  

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.  

4. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony. ` 

§ 24 

Traci moc statut uchwalony przez radę pedagogiczną dnia 29 października 2014 r.  

§ 25 

Powyższy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 

 

 

 

 


