STATUT
MIEJSKIEGO
PRZEDSZKOLA
INTEGRACYJNEGO
NR 35
im. MAŁEGO KSIĘCIA
W CZĘSTOCHOWIE
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 nr 256, poz.
2572, z późniejszymi zmianami).
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół.
Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133
poz. 883)

Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
1. Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35 im. Małego Księcia, zwane dalej „
przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w Częstochowie, przy ul. 1 Maja 5.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Częstochowa. Nadzór
pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.
4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 35
im. Małego Księcia
42 – 202 Częstochowa, ul. 1 Maja 5
tel. (34) 324 – 72 – 80
e – mail: mp35@edukacja.czestochowa.pl.
§2
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok.
2. Przedszkole może być czynne w godzinach od 5:30 do 17:00 w zależności od
potrzeb rodziców.
3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
i rady rodziców.
4. Przedszkole realizuje podstawę programową w godzinach od 8:00 do 13:00
5. Na wniosek dyrektora i rady rodziców organ prowadzący ustala co roku dzienny
czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
6. W przypadku prowadzenia zajęć dodatkowych w czasie przeznaczonym na
realizację podstawy programowej, przedłuża się czas podstawy o wymiar
zajęcia dodatkowego.
§3
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest
przez:
1) Gminę Częstochowa,
2) Rodziców dzieci spoza miasta Częstochowy w formie opłat
godzinowych za pobyt dziecka w przedszkolu w zakresie
przekraczającym realizację podstawy programowej wychowania
przedszkolnego,
2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie
z przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.
3. Przedszkole
może
otrzymywać
środki
i
pomoce
dydaktyczne
współfinansowane przez Unię Europejską w ramach projektów Europejskiego
Funduszu Społecznego.
1) Z pomocy i środków dydaktycznych korzystają dzieci niepełnosprawne i
zdrowe.

2) W przypadku nie wykorzystywania środków i pomocy dydaktycznych,
przedszkole może przekazać je innym placówkom.
§4
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez
Ministra Edukacji Narodowej.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się
zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta Częstochowy.
3. Uchylony.
4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za
korzystanie z wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala organ
prowadzący.
5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka
żywieniowa za każdy dzień nieobecności zgodnie z zawartą umową między
dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka.
6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w dniach
ustalonych, na początku każdego miesiąca.
7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia
ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,
z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy( m. in. odpowiednia
liczba dzieci w oddziale) oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii.
9. Warunki, sposób wykonywania przez przedszkole zadania, o których mowa
w § 4 pkt 8 określają odrębne przepisy.
10. Dzieci na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) mogą uczestniczyć
w zajęciach dodatkowych (zajęcia muzyczne, język obcy – z wyjątkiem dzieci
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne i dzieci 5-letnich objętych
wychowaniem przedszkolnym, itp.).
11. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna
uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz
zależą od wyboru rodziców.
12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3 – 4 letnich
i około 30 minut dla dzieci 5 letnich i powyżej.
13. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki
i podawane do wiadomości w kąciku informacyjnym dla rodziców.
14. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty
oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie
programowej wychowania przedszkolnego, uwzględniając:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu
czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w
dalszej edukacji,
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby
lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do
racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym
także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w
poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz
nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i
intelektualnych,
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie
umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe
formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez
wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także
kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w
edukacji szkolnej
11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowywanie dzieci
do umiejętności pisania.
12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości
kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków
obcych na dalszych etapach edukacji.,
13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu
umiarkowanym lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o
potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest
upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym.
14) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w punkcie 13
rodzaje niepełnosprawności jeżeli z indywidualnego programu
edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji
przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dziecka.
15) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości przedszkola, organizowaniu opieki nad dziećmi
niepełnosprawnymi z następującymi schorzeniami:
a) niesłyszących,
b) słabosłyszących,
c) niewidomych,
d) słabowidzących,
e) z niepełnosprawnością ruchową,
f) z upośledzeniem umiarkowanym lub znacznym,
g) z autyzmem
h) ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.
16) współdziałanie
z
rodziną
poprzez
wspomaganie
rodziny
w wychowywaniu dzieci, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych
dziecka, kształtowaniu świadomości zdrowotnej, w tym właściwych
nawyków żywieniowych, a w miarę potrzeby podjęciu wczesnej
interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.
17) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem nowożytnym
poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości
kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków
obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z
upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.
a) stosuje się do dzieci realizujących obowiązkowe roczne
przygotowanie przedszkolne w latach 2015/2016 i 2016/2017.
2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach
następujących obszarów edukacyjnych:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych,
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych; wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
3) wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności
komunikacyjnych dzieci,
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują
w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem,
8) wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności
muzyczno-ruchowej ( śpiew, gra, taniec),
9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne,
10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy
konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych,
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń,
12) wychowanie w poszanowaniu dla roślin i zwierząt,

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
matematyczną,
14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w
zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze
szczególnym uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania),
wykorzystywanie w razie potrzeby alternatywnych metod komunikacji,
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
16) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym
nowożytnym.
17) Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub
etnicznej lub językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości
narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem
regionalnym, o których mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005r. o
mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, w
tym z uwzględnieniem potrzeb dzieci niesłyszących posługujących się
językiem migowym.
3. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w
szczególności na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym,
bezpiecznym i zdrowym środowisku,
2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie
równych szans, umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania
sukcesu,
3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do
osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za
najbliższe otoczenie,
4) rozwijaniu wrażliwości moralnej,
5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk
zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym,
społecznym, kulturowym i technicznym,
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności
badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju
wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
8) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
4. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze
akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom
osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
§6
1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest
wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego
wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze
środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na
podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programu
autorskiego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.
1) Praca wychowawczo – dydaktyczna może być prowadzona w oparciu o

działalność eksperymentalną i innowacyjną.
3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest
w programie rozwoju placówki, rocznym planie pracy przedszkola oraz
planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być
dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30
minut.
§7
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi
dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego
możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod
względem fizycznym, jak i psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
4) współpracuje z rejonową poradnia psychologiczno-pedagogiczna
i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb
konsultację i pomoc.
§8
1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela
wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu
polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości
psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności:
1) z niepełnosprawności,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
4) ze szczególnych uzdolnień,
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
6) z zaburzeń komunikacji językowej,
7) z choroby przewlekłej,
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) z niepowodzeń edukacyjnych,
10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia
i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami
środowiskowymi,
11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub
ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z
wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i
nauczycielom

polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i
nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz
specjaliści, w szczególności psycholodzy, nauczyciele wspierający, logopedzi,
terapeuci pedagogiczni.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci,
2)poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi,
w
tym
poradniami
specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na
rzecz rodziny oraz wychowanków.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1)rodziców dziecka,
2)dyrektora przedszkola,
3)nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem,
4)pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania,
5)poradni,
6)pomocy nauczyciela,
7)pracownika socjalnego,
8)asystenta rodziny,
9)kuratora sądowego
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem w formie:
1)zajęć rozwijających uzdolnienia,
2)zajęć specjalistycznych: logopedycznych i terapeutycznych,
3)porad i konsultacji.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana w formie zajęć
korekcyjno-kompensacyjnych oraz socjoterapeutycznych.
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
12. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie
uzdolnionych oraz prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
13. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze organizuje się dla dzieci mających
trudności w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
14. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i
odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
15. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które
powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają edukację.
16. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym
organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi
funkcjonowanie społeczne.

17. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz
zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający
kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.
18. Nauczyciele oraz specjaliści rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w tym ich
zainteresowania i uzdolnienia.
19. Nauczyciele i specjaliści prowadzą obserwację pedagogiczną zakończoną
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna).
20. U dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni o
odroczeniu realizacji spełnienia obowiązku szkolnego przy planowaniu
udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się
także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.
1)w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe
lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie
udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem i
informują o tym dyrektora przedszkola.
2)Nauczyciel opiekujący się dzieckiem lub dyrektor informuje innych
specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologicznopedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy - jeśli stwierdzi taką potrzebę.
3)w przypadku stwierdzenia konieczności objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub dyrektor przedszkola planują i
koordynują udzielanie wychowankowi tej pomocy oraz ustalają formy jej
udzielania, okres udzielania i wymiar godzin, w którym poszczególne formy
będą realizowane biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form,
4)nauczyciel lub dyrektor przedszkola planując udzielanie pomocy
wychowankowi współpracuje z rodzicami oraz w zależności od potrzeb z
innymi nauczycielami i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem,
poradnią oraz innymi wymienionymi w ust. 8.
5)w przypadku, gdy dziecko było objęte pomocą psychologicznopedagogiczną nauczyciel lub dyrektor planując udzielanie wychowankowi
pomocy uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem zawarte w
dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
ustawy o systemie oświaty.
6)dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom z
wyżej wymienioną orzeczeniem lub opinią.
21. W przypadku dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania i wymiar
godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, jest zadaniem
zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z
dzieckiem.
1)wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy ustala dyrektor
przedszkola biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

2)formy i okres udzielania wychowankowi pomocy są uwzględniane w
indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla
dziecka przez zespół po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania dziecka.
3)spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb.
4)w spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć także:
a)na wniosek dyrektora – przedstawiciel poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,
b)na wniosek lub za zgodą rodziców – inne osoby, w szczególności
lekarz, psycholog, nauczyciel wspierający, logopeda lub inny
specjalista.
5)zespół nie rzadziej niż raz w roku szkolnym, dokonuje okresowej
wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając
ocenę efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz w
miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Oceny poziomu
funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się w zależności od
potrzeb we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym
poradnią specjalistyczną.
6)rodzice dziecka mogą uczestniczyć w opracowaniu i modyfikacji programu
oraz dokonywaniu oceny poziomu funkcjonowania dziecka.
7)rodzice dziecka otrzymują na ich wniosek kopię programu.
22. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno-pedagogicznej
prowadzą dokumentację zgodną z przepisami zawartymi w ustawie o systemie
oświaty.
1)w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy uwzględniają w
indywidualnych programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla
wychowanka wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte w
dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty.
2)program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie w
terminie 30 dni od złożenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub
30 dni przed upływem okresu na jaki został opracowany poprzedni program.
23. O potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje
się rodziców wychowanka.
1)o ustalonych dla dziecka formach pomocy oraz o wymiarze godzin, w
których poszczególne formy będą realizowane dyrektor przedszkola
niezwłocznie pisemnie informuje pisemnie rodziców.
24. Do zadań pedagoga i psychologa należy:
1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wychowanków w celu określenia przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci,
2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu
rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci,
3)udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich
do rozpoznanych potrzeb,
4)podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów
dzieci,

5)minimalizowanie
skutków
zaburzeń
rozwojowych,
zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowania różnych form pomocy w środowisku
przedszkolnym i pozaprzedszkolnym,
6)inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych,
7)pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci,
8wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
25. Do zadań logopedy należy:
1)diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w
celu ustalenia stanu mowy dzieci.
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,
4)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
26. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy:
1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów 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,
4)wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
27. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz
placówki doskonalenia nauczycieli.
28. W przedszkolu lub w domu rodzinnym dziecka, może być organizowane
wczesne wspomaganie rozwoju, mające na celu stymulowanie
psychofizycznego rozwoju wychowanka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole - prowadzone bezpośrednio z
dzieckiem oraz jego rodziną.
1) dyrektor przedszkola, powołuje do koordynacji tego zadania
zespół, w skład którego wchodzą osoby mające przygotowanie do
pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.
2) w skład zespołu wchodzą: psycholog, logopeda, rehabilitant
ruchowy, pedagodzy posiadający kwalifikacje odpowiednie do
rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności:
oligofrenopedagog, surdopedagog lub tyflopedagog oraz inni
specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
3) do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka kierunków i harmonogramu działań,
b) ciągła diagnoza rozwoju wychowanka,
c) opracowanie indywidualnych programów terapii.
d) prowadzenie zajęć z dzieckiem,
e)prowadzenie zajęć z rodzicami w postaci instruktażu, informacji,
spotkań psychoedukacyjnych,
f) prowadzenie dokumentacji terapeutycznej.
29. Przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne odpowiednie do indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
30. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia
dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

§9
1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu
orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, określającego ich poziom
rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia oraz decyzję komisji kwalifikacyjnej.
2. Dzieci do przedszkola integracyjnego przyjmowane są w oparciu o decyzję
komisji kwalifikacyjnej powołanej przez dyrektora placówki.
3. W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą przedstawiciele rady pedagogicznej z
wyłączeniem dyrektora przedszkola, spośród której wyłoniony jest
przewodniczący.
4. Komisja pracuje zgodnie z regulaminem kwalifikowania dzieci do grup
integracyjnych opracowanym przez radę pedagogiczną.
§ 10
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli
wychowania przedszkolnego oraz nauczyciela wspomagającego.
2. W przedszkolu dodatkowo zatrudnieni są specjaliści: psycholog, logopeda,
rehabilitant ruchowy, którzy prowadzą pracę indywidualną z dziećmi
niepełnosprawnymi oraz ich rodzicami.
3. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ
prowadzący.
4. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy
wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez
wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola

§ 11
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola,
2) rada pedagogiczna,
3) rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,
które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
§ 12
1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ
prowadzący.
2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje
ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w
przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.
3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu i
wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole oraz poza
obiektem do niego należącym.
4. Zadania dyrektora są następujące:
1). kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na
zewnątrz,
2). sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
a) koordynowanie działań placówki oraz zapewnianie prawidłowego i
skutecznego procesu edukacyjnego.
b) organizowanie procesu ewaluacji wewnętrznej i wykorzystanie jej
wyników do podejmowania działań mających na celu poprawę
pracy placówki.
c) podejmowanie działań służących poprawie działalności
edukacyjnej placówki w przypadku wniosków wskazujących na
potrzebę zmian, wynikających z otrzymanego raportu organu
sprawującego nadzór.
d) wspomaganie nauczycieli m.in.: organizowanie szkoleń i narad,
motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego.
e) prezentowanie radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze
sprawowanego w roku szkolnym nadzoru pedagogicznego w terminie
do 31 sierpnia.
3) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez
przedszkole,
4) sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi
oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego,
który zawierać będzie m.in.: cele, przedmiot oraz harmonogram
ewaluacji wewnętrznej, tematykę, terminy przeprowadzania kontroli
przestrzegania prawa, tematykę szkoleń i narad dla nauczycieli
oraz przekazanie go do wiadomości i zatwierdzenia przez radę

pedagogiczną i radę rodziców w terminie do 15 września roku
szkolnego, którego dotyczy plan,
6) opracowanie rocznego planu wychowawczo - dydaktycznego
7) opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą
pedagogiczną z wykorzystaniem danych uzyskanych w wyniku
prowadzenia ewaluacji wewnętrznej placówki,
8) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny
ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
9) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań
rodziców( prawnych opiekunów),
10) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do
zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
11) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych
w ramach jej kompetencji stanowiących,
12) wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami
prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,
13) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
14) planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego
przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,
15) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi
przedszkola,
16) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami
nadzorującymi i kontrolującymi,
17) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie
nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
18) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z
wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,
19) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka,
20) podejmowanie decyzji o objęciu dziecka zajęciami korekcyjno –
kompensacyjnymi , zajęciami specjalistycznymi oraz o terminie ich
zakończenia,
21) tworzenie zespołów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
na terenie przedszkola.
a) wyznaczenie osoby koordynującej pracę zespołu,
b) ustalenie dla ucznia form, sposobów i okresu udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiaru godzin, w którym
poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz pisemne
powiadomienie o tym rodziców.
22).podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola
w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną i radę
rodziców,
23).zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z
przepisami Kodeksu Pracy, BHP i ppoż.,
24).stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
25).koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im
swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji
między nimi,

26).współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez
pracowników,
27).administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
zgodnie z obowiązującym regulaminem,
28).gromadzenie i przetwarzanie danych niezbędnych do spełnienia
obowiązku wynikającego z przepisu prawa zgodnie z ustawą,
29).prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i
finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
30).wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów
szczególnych.
31)dopuszczanie do użytku przedstawionego przez nauczyciela lub zespół
nauczycieli programu wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii
rady pedagogicznej.
32) uchylony.
33)powierzanie pełnienia obowiązków dyrektora na czas jego nieobecności
wskazanemu nauczycielowi za zgodą organu prowadzącego.
34)stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji działających na rzecz dzieci”.
5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą
pedagogiczną i radą rodziców, a w szczególności:
1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi
organami przedszkola,
2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania
negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
6. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie
i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole dokumentów
zgodnych z posiadaną dokumentacją.

§ 13
1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący
w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie
regulaminu.
6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji
jego zmian, a także przedłożenie go do uchwalenia radzie rodziców,
2) opracowanie programu rozwoju placówki,
3) rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela
ze stanowiska dyrektora przedszkola.

4) podejmowanie
uchwał
w
sprawie
innowacji,
eksperymentów
pedagogicznych w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę
rodziców,
5) uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, regulaminu pracy,
6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,
8) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
9) planowanie i podejmowanie działań edukacyjno-wychowawczych z
uwzględnieniem wniosków i analiz badań zewnętrznych i wewnętrznych.
7. Rada pedagogiczna opiniuje:
1) projekt planu finansowego przedszkola,
2) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,
3) organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy
w ciągu tygodnia,
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz
dodatkowo
płatnych
zajęć
dydaktyczno-wychowawczych
i
opiekuńczych.
5) dopuszczanie do użytku programów do realizacji na terenie
przedszkola.
8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z
harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze
i po zakończeniu roku szkolnego.
9. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej ⅓ członków rady
pedagogicznej.
10. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej.
11. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
12. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
13. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,
wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące
bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym
opiekunom dziecka.
14. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania
ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk, co do podjęcia
decyzji.
15. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest
ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący
i sprawujący nadzór pedagogiczny.
16. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym
mowa w § 13 art. 5.
§ 14
1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację
dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. Rada rodziców jest wybierana podczas pierwszych spotkań rodziców w

3.
4.
5.
6.

wyborach tajnych i ilość osób wybranych powinna być równa liczbie
oddziałów w przedszkolu
Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola
1) możliwa jest kadencyjność wyboru rady rodziców.
Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin,
który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań grupowych
rodziców, przynajmniej po troje rodziców z każdej grupy.
Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i
opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, a także:
1) uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy
przedszkola oraz program profilaktyki
2) opiniuje statut przedszkola,
3) opiniuje plan nadzoru pedagogicznego i plan roczny wychowawczo –
dydaktyczny placówki
4) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor w przypadku
stwierdzenia niedostatecznych efektów w tym zakresie w wyniku kontroli
organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
5) opiniuje i zatwierdza programy samodzielnie opracowywane przez
nauczycieli.
6) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora,
7) opiniuje projekty innowacji i eksperymentów oraz inne sprawy istotne dla
przedszkola,
8) opiniuje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków,
9) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan przedszkola i występuje z
wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego
przedszkole.
10) opiniuje zgody dyrektora na działanie stowarzyszeń i organizacji na
terenie przedszkola.
11) wyznacza swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora przedszkola.
12) rada rodziców ma prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej
oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu oraz oceny
pracy nauczyciela.
13) rada rodziców zgłasza spośród swoich członków (wg aktualnych
przepisów prawa) przedstawiciela do składu komisji rozpatrującej
odwołanie nauczyciela od oceny ustalonej przez dyrektora placówki
14) zebrania rady są protokołowane w zeszycie protokołów i przechowywane
w teczce akt dokumentacji kancelaryjnej.
15) dokumentacja prowadzonej działalności rady rodziców przechowywana
jest na terenie przedszkola.
16) w posiedzeniach rady rodziców bierze udział z głosem doradczym
dyrektor przedszkola.
17) do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zaproszone przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem
doradczym”.
18) rada rodziców opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego,
19) wnioskuje o zmiany w zestawie programów wychowania przedszkolnego

7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców.
8. Rada rodziców może zawierać z osobami lub firmami umowy o dzieło lub
umowy zlecenia.
9. Finansowanie tych umów odbywa się ze środków rady rodziców
§ 15
1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor
przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę
informacji.
2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,
uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola.
§ 16
1. Podstawową jednostka organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w grupie wynosi od 15 do 20, w tym 3 – 5 dzieci
niepełnosprawnych.
3. W przedszkolu funkcjonuje oddział dla dzieci z autyzmem.
1)liczba dzieci z autyzmem w oddziale wynosi od 2 do 4.
4. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej
do 30 kwietnia..
5. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną
i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
6. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności :
1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez
organ prowadzący,
4) czas organizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.
7. Przedszkole realizuje 5-godzinna bezpłatną podstawę programową w
godzinach określonych w statucie placówki.
8. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek
rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do
założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

9. 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.
10. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 80 + 4.
11. W przedszkolu są 4 oddziały integracyjne.
12. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :
1) salę zajęć dla poszczególnych oddziałów (I,II,III,IV,V)
2) salę gimnastyczną,
3) salę rehabilitacyjną,
4) salę montessoriańską,
5) gabinet logopedyczno-psychologiczny,
6) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
7) kuchnię,
8) szatnię dla dzieci i personelu.
13. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
14. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak
najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
15. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i
oprzyrządowanie dla wychowanków.
16. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy
krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez
dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia
oraz sprawności fizycznej.
§ 17
1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z
przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do
przedszkola i z przedszkola do domu.
2.Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do
podejmowania czynności prawnych, upoważnioną ( na piśmie) przez rodziców.
Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do
przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej
chwili.
3.Upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią (rodzeństwo) będzie
respektowane tylko wtedy, gdy dokument ten zostanie potwierdzony w
obecności dyrektora przedszkola.
4. Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę do
jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno
nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał,
że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

11. O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W każdej sytuacji
przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności
w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
12. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola,
nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka
(prawnych opiekunów).
13. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów
dziecka), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez
pół godziny. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o
niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami dziecka).
14. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
15. Dzieci powinny być przyprowadzane od godziny 5:30 do godziny 8:30. Dzieci,
które nie jedzą śniadania powinny być przyprowadzane do godziny 9:00. Ze
względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej
liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do
przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście bądź telefonicznie.
16. Osoba odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni
przygotować je do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je
pracownikowi
przedszkola.
Od
momentu
przekazania
dziecka
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
17. Dzieci powinny być odbierane z przedszkola od godziny 14ºº do godziny 17ºº
od pracownika przedszkola, który sprowadza dziecko do szatni. W przypadku
wcześniejszej godziny odbioru dziecka z przedszkola – rodzic jest
zobowiązany odebrać dziecko bezpośrednio od nauczyciela w sali. Od tego
momentu osoba odbierająca dziecko odpowiedzialna jest za jego
bezpieczeństwo.
18. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić ten fakt upoważnionemu
pracownikowi.
19. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel
zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola.
20. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola nauczyciel
powinien zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien
przypadać przynajmniej jeden opiekun.
21. Regulamin i zasady spacerów i wycieczek w przedszkolu są określane
zarządzeniem dyrektora przedszkola.

22. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa zostały uregulowane odrębnymi
procedurami.
§ 18
1. Uchylony
2. Zasady ogólne naboru do przedszkola:
1) Dzieci 6-letnie zobowiązane są do odbycia obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego lub rozpoczęcia nauki w szkole.
2) Uchylony.
a) obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
b) W przypadku dziecka z niepełnosprawnością obowiązek ten
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego
rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie
obowiązku szkolnego.
3) Kolejność zgłoszeń przez rodziców (logowania w systemie) nie ma
wpływu na pierwszeństwo w przyjęciu dziecka do przedszkola
4) Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi”
równoznaczne jest z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium
nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania dziecka do
przedszkola.
5) Niektóre odpowiedzi zawarte w formularzu zgłoszeniowym mogą być
weryfikowane
poprzez
żądanie
przedstawienia
odpowiednich
dokumentów.
6) Rodzice składają oświadczenia dotyczące kryteriów określonych w
formularzu pod rygorem odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu
Karnego.
7) Uchylony.
8) Rekrutacja dzieci niepełnosprawnych do przedszkola będzie
przeprowadzona odrębnie, tj. rodzice dzieci niepełnosprawnych zgłaszają
się bezpośrednio do placówki integracyjnej i składają wniosek.
9) W rekrutacji mogą wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Częstochowie.
Dzieci niebędące mieszkańcami będą rejestrowane i kwalifikowane
bezpośrednio w przedszkolu w rekrutacji uzupełniającej, tj. po
zasadniczym naborze dla kandydatów z terenu miasta.
10) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica lub
prawnego opiekuna dziecka.
11) Postępowanie rekrutacyjne może być przeprowadzane z wykorzystaniem
systemów elektronicznych.
12) Do prac rekrutacyjnych na terenie przedszkola dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną.
13) Zasady funkcjonowania komisji rekrutacyjnej określane są odrębnymi
przepisami.
3. Kryteria naboru do przedszkola na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego
1) wielodzietność rodziny kandydata
2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

5) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
6) objęcie kandydata pieczą zastępczą
4. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
5. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu
przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący z uwzględnieniem:
1) potrzeb rodziny, której rodzice muszą pogodzić obowiązki zawodowe z
obowiązkami rodzinnymi,
2) potrzeb rodziny, której rodzic samotnie wychowujący kandydata musi
pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi,
3) lokalnych potrzeb społecznych.
6. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych
kryteriów.
7. Organ prowadzący przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów.
8. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje
dyrektor.
9. Przydział dzieci do konkretnych oddziałów następuje po zakończeniu
postępowania rekrutacyjnego.
10. Organizację grup przedszkolnych uzależnia się od wieku i liczby dzieci
kontynuujących oraz przyjętych w procesie rekrutacyjnym uwzględniając
wewnętrzne kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola.
11. Wszelkie sprawy sporne w obszarze rekrutacji należy zgłaszać do dyrektora
przedszkola.
§ 19
1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć
decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w
następujących przypadkach:
1) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów
płatniczych,
2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do
przedszkola,
3) zachowania dziecka zagrażającego zdrowiu i życiu jego oraz pozostałych
wychowanków, a także braku współpracy z rodzicami( opiekunami) dziecka w
tym zakresie.

ROZDZIAŁ V
Wychowankowie Przedszkola

§ 20
1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może
uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.
2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie
przedszkolne.
3. Wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 7 lat, jeżeli
posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii o
odroczeniu realizacji obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca
roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat i
odroczono mu obowiązek szkolny.
4. Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne zgodnie
z
zasadami określonymi w § 9 pkt 1.
5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw
Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo –
dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.

ROZDZIAŁVI
Rodzice
§ 21
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, podjętych w ramach
ich kompetencji,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, lub
upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

§ 22
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu
rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagogów, psychologa
w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod
udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków
z obserwacji pracy przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez radę rodziców.
§ 23
1. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą
otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny/ dyplom od dyrektora i rady
rodziców, jak również okazjonalne podziękowanie w kąciku dla rodziców.
§ 24
1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub
częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.
§ 25
1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:
1) wstęp do przedszkola w każdym momencie, gdy rodzice uznają to za
stosowne,
2) zebrania ogólne i grupowe,
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
nauczycielem wspierającym, psychologiem, logopedą, rehabilitantem
ruchowym,
4) kąciki dla rodziców,
5) zajęcia otwarte: bierne i aktywne uczestnictwo w zajęciach i grupach
zainteresowań,
6) pedagogizacja rodziców poprzez różnorodne formy,
7) kącik artykułów prasowych, przedruków z literatury psychologiczno –
pedagogicznej,
8) prace użyteczno – społeczne na rzecz przedszkola,
9) wycieczki integracyjne oraz organizowane imprezy,
10) grupa wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,
11) udział w pracach rady rodzi

§ 26
1. Na terenie przedszkola mogą być tworzone i prowadzić swoją działalność
stowarzyszenia.
2. Działalność stowarzyszeń określona jest odrębnymi przepisami prawa.

ROZDZIAŁ VII
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 27
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele wychowania przedszkolnego,
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym oraz logopeda,
psycholog i rehabilitant ruchowy, posiadający kwalifikacje określone w
odrębnych przepisach.
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi prace dydaktyczno – wychowawczą i
opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
3. Obowiązki nauczyciela:
1)rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz z podstawowymi funkcjami placówki,
2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju;
3) dążyć do pełni rozwoju osobistego;
4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny i poszanowaniu
Konstytucji oraz w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla
każdego człowieka;
5)dbać o kształtowanie u podopiecznych postaw moralnych i
obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między
ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z
obowiązującym programem, podnoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie
możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacj
4) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie
przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
5) poznanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół
podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły
podstawowej
6) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
7) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w
przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów. W trakcie
wycieczek i spacerów, kierując się bezpieczeństwem dzieci należy zapewnić
opiekę co najmniej jednej osoby dorosłej na każde dziesięcioro dzieci.

8) współpraca
ze
specjalistami
świadczącymi
kwalifikowaną
pomoc
psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,
9) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie
swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych
formach doskonalenia zawodowego,
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń,
11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
12) współdziałanie z rodzicami( prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców( prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
15) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i
uchwał,
16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
17) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola,
wynikających z bieżącej działalności placówki.
5. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i
utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1)poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2)ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3)włączenia ich w działalność przedszkola
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
i instytucji naukowo – oświatowych.
7. Za uchybienia godności nauczyciela lub powyższym obowiązkom wszyscy
nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej.
§ 28
1. W przedszkolu zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele ze specjalnym
przygotowaniem pedagogicznym w celu współorganizowania kształcenia
integracyjnego, a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie
doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz
prowadzenia i organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i
pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej.
§ 29
1. Nauczyciel wspomagający otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne
uczęszczające do przedszkola integracyjnego.
2. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy w szczególności:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci niepełnosprawnych,

oraz określanie potencjalnych ich możliwości,
2) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy pedagogicznej dla
dzieci, rodziców i nauczycieli,
3) uczestniczenie w miarę potrzeb w zajęciach edukacyjnych
prowadzonych przez nauczyciela w grupie,
4) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających
z programu przedszkola w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i
nauczycieli,
5) planowanie i prowadzenie zajęć rewalidacji indywidualnej z dziećmi
niepełnosprawnymi,
6) udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola
integracyjnego,
7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 30
1. Logopeda w przedszkolu otacza opieką wszystkie uczęszczające dzieci
szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych,

ze

2. W szczególności do zadań logopedy należy:
1) przeprowadzenie badań stanu wymowy wśród dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych,
2) rozpoznanie zaburzeń i ustalenie form pomocy indywidualnej,
3) prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej,
4) ukierunkowanie pracy nauczycieli pod kątem prawidłowej
wymowy u dzieci oraz pomoc w ustalaniu metod
terapeutycznych,
5) stała współpraca z nauczycielami wspomagającymi w zakresie
wypracowania wspólnych metod pracy nad mową dzieci
niepełnosprawnych,
6) indywidualne kontakty z rodzicami, opiekunami dzieci objętych
terapią logopedyczną,
7) prowadzenie różnych form pedagogizacji rodziców,
8) udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do
przedszkola integracyjnego,
9) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§ 31
1. Psycholog w przedszkolu otacza opieka wszystkie uczęszczające dzieci, ze
szczególnym
uwzględnieniem
dzieci
niepełnosprawnych
oraz
dzieci
sześcioletnich.
2. W szczególności do zadań psychologa należy :
1)prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron dziecka,
2)diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,
określenie odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym

działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci i
nauczycieli,
3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci i nauczycieli,
4)minimalizowanie
skutków
zaburzeń
rozwojowych,
zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka,
5)wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu
wychowawczego przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach,
6)udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola
integracyjnego,
7)prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 32
1. Rehabilitant ruchowy otacza opieką wszystkie dzieci uczęszczające do
przedszkola.
2. Do zadań rehabilitanta ruchowego należy:
1) wdrażanie wszystkich dzieci do aktywnego uczestnictwa w zajęciach
ruchowych,
2) prowadzenie grupowo i indywidualnie ćwiczeń korekcyjnych
zapobiegających wadom postawy ciała,
3) indywidualne prowadzenie ćwiczeń korekcyjno – kompensacyjnych
w celu likwidowania wad postawy,
4) otoczenie szczególną opieką rehabilitacyjną dzieci niepełnosprawnych,
5) współpraca z wychowawcami grup, nauczycielami wspomagającymi,
logopedą, psychologiem, rodzicami, lekarzami,
6) udział w komisji kwalifikacyjnej przyjmującej dzieci do przedszkola
integracyjnego,
7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
§ 33
1. Ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych podlegają nauczyciele,
do których mają zastosowanie przepisy Karty Nauczyciela, tj. Nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolach, szkołach i placówkach publicznych (również
prowadzone przez osoby fizyczne i prawne nie będące jednostkami samorządu
terytorialnego) oraz w przedszkolach niepublicznych, niepublicznych placówkach i
szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych.
2. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych lub w związku z
pełnieniem tych obowiązków) korzystają z ochrony przewidzianej dla
funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie karnym), co
wynika ze zmienionego art. 63 Karty Nauczyciela.
3.Zmiana oznacza, że określone czyny zabronione popełnione na szkodę
nauczyciela będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas z oskarżenia
prywatnego.

§ 34
1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych :
1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
2) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania
przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości,
3) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w
zakresie opieki i wychowania dzieci,
4) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor
przedszkola,
2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 35
1. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki
drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe
kompetencje.
2. W przypadku sporów miedzy dyrektorem przedszkola i radą pedagogiczną
należy dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku:
1) indywidualnych rozmów,
2) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej zwoływanych na
wniosek dyrektora lub rady pedagogicznej w ciągu 7 dni od zgłoszenia
wniosku,
3) nadzwyczajnych posiedzeń rady pedagogicznej z udziałem organu
prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu
14 dni od daty zgłoszenia wniosku,
4) w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do
organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie działalności
dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej, do organu prowadzącego w
zakresie spraw finansowych i administracyjnych.
3. W przypadku sporów między dyrektorem przedszkola, a radą pedagogiczną i
radą rodziców wszystkie strony dążą do polubnego załatwienia sporów w toku
1) indywidualnej rozmowy nauczycieli z rodzicami,
2) rozmowy nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora,
3) indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami,
4) zebrania z rodzicami zwołanego na wniosek rodziców, nauczycieli,
bądź dyrektora w ciągu 2 tygodni od złożenia wniosku do dyrektora
przedszkola,
5) zebrania z rodzicami z udziałem organu prowadzącego lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny zwoływanego na wniosek
rodziców, nauczycieli, bądź dyrektora w ciągu tygodnia od złożenia
wniosku do dyrektora przedszkola,
6) w przypadku braku rozstrzygnięcia sporu rada rodziców (rodzic) ma
prawo zwrócić się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny w
zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej lub do organu
prowadzącego w sprawach finansowo-administracyjnych.

4. Spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję
pojednawczą, którą powołuje dyrektor spośród członków rady pedagogicznej i
rady rodziców>
1) w skład komisji pojednawczej wchodzi po dwóch przedstawicieli rady
pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor jako przewodniczący, jeśli
nie jest stroną w konflikcie. Jeśli jest stroną w konflikcie, to na jego
miejsce powołany jest inny przedstawiciel rady pedagogicznej,
2) strony zwaśnione prezentują swoje stanowiska komisji pojednawczej, a
komisja ustala sposób głosowania odnośnie rozwiązywanego
problemu,
3) w razie braku porozumienia stanowisko zajmują przedstawiciele organu
prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe.
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 36
Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady
pedagogicznej.
§ 37
1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala
się:
1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.
3) publikacja statutu na stronach BIP przedszkola
§ 38
1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie
mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 39
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
§ 40
1. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne
przepisy.

§ 41
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu
26 listopada 1992r.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12 września
2002 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 12 września 2002 roku.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 20 listopada
2003 r.
Za zgodność z protokołem z dnia 20 listopada 2003 roku
Statut niniejszy został znowelizowany na posiedzeniu nadzwyczajnej rady
pedagogicznej w dniu 15 października 2004 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 15 października 2004 r.
Statut niniejszy został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu
21 czerwca 2007 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 21.06.2007 r.
Statut niniejszy został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu
27 września 2007 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 27.09.2007 r.
Statut niniejszy został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu
10 lutego2010r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 10 lutego2010r
Tekst jednolity statutu wprowadzony z dniem 14 marca 2011r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 14 marca 2011 r.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu
4 października 2011 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 4 października 2011 r.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 21 marca
2012 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 21 marca 2012 r.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 27 września
2012 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 27 września 2012 r.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12 września
2013 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 12 września 2013 r.

Tekst jednolity statutu wprowadzony z dniem 12 września 2013 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 12 września 2013 r.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 5 marca
2014 roku.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 5 marca 2014 roku.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 11 września
2014 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 11 września 2014 roku.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 31 sierpnia
2015 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015 roku.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 12 kwietnia
2016 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 12 kwietnia 2016 roku.
Statut został znowelizowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 9 września
2016 r.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 9 września 2016 roku.
Tekst jednolity statutu wprowadzony z dniem 9 września 2016 roku.
Za zgodność z protokołem rady pedagogicznej z dnia 9 września 2016 roku.

Podpisali:
Pracownicy pedagogiczni.

Dyrektor
Iwona Andzel

