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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§ 1 

1. Nazwa Przedszkola – Pierwsze Przedszkole Integracyjne.  

2. Rodzaj przedszkola – integracyjne `z oddziałami specjalnymi  

3. Siedziba przedszkola –  Puck ul. Wejherowska 32a: oddziały przedszkola znajdują się Puck 

ul. Wejherowska 32 A  i Wałowa 10 A.  

4. Nazwa i siedziba organu prowadzącego- Fundacja Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji z 

siedzibą w Pucku ul. Wejherowska 32 a. 

5.  Pomorski Kurator Oświaty nadzoruje działalność pedagogiczną Przedszkola. 

6. „Pierwsze Przedszkole Integracyjne” w Pucku, przeznaczona jest dla: 

a. dzieci zdrowych w wieku od 3 (w szczególnych przypadkach od 2,5) do 6 lat. W przypadku 

posiadania przez dziecko opinii, możliwe jest odroczenie obowiązku szkolnego; 

b. dzieci w wieku od 3 (w szczególnych przypadkach od 2,5) do 9 lat posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego; 

c. dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole; 

d. przedszkole świadczy usługi w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

5. Przedszkole działa na podstawie: 

a. Ustawa z dnia7września1991r.osystemieoświaty(t.j.Dz.U.z2016r.poz.1943ze zm.); 

b. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);   

c. rozporządzenia wykonawcze do ustaw; 

d. niniejszy Statut; 

e. wpis do ewidencji placówek oświatowych. 

§ 2 

1. Działalność placówki finansowana jest w oparciu o:  

a. dotację oświatową przewidzianą przez ustawę;  

b. darowizny, dotacje unijne, granty; 

c. dochody z prowadzenia dodatkowych zajęć terapeutycznych; 

d. odpłatności od rodziców 

 

 

 



ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA – 

REALIZACJA ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH, WYCHOWAWCZYCH 

ORAZ DYDAKTYCZNYCH PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, Ustawie 

Prawo Oświatowe, przepisach wykonawczych do tych ustaw zgodzie z Konwencją Praw 

Dziecka, realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej  - wspomagając indywidualny rozwój dziecka  zgodnie z 

jego potrzebami i z uwzględnieniem wiedzy z zakresu nauk pedagogicznych , m.in. poprzez:  

a.  zapewnienie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju;  

b. stwarzanie w Przedszkolu przyjaznego dziecku środowiska zapewniającego poczucie 

przynależności i bezpieczeństwa;  

c. diagnozę wiedzy, umiejętności i poziomu rozwoju funkcji poznawczych;  

d. wspieranie rozwoju sfery emocjonalnej;  

e. indywidualny tok wyrównywania dysfunkcji;  

f. realizację zadań z zakresu wczesnej edukacji;  

g. przygotowanie dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego;  

h. stwarzanie warunków do rozwoju kreatywności w różnych obszarach działalności dziecka;  

i. organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w porozumieniu z Poradniami 

Psychologiczno-Pedagogicznymi i Poradniami Specjalistycznymi; 

j. zapewnia możliwość realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego; 

k. pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizowaną zgodnie z potrzebami dzieci; 

l. zapewnia warunki do kształcenia i działań terapeutycznych dzieci niepełnosprawnych; 

ł. umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

językowej zgodnie z potrzebami dziecka. 

2. W realizacji zadań przedszkole uwzględnia zasady bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony 

zdrowia.  

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA 

 

§ 4 

1. Organami Przedszkola są:  

a. Dyrektor Administracyjny; 

b. Dyrektor Pedagogiczny; 

c. Rada Pedagogiczna. 

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Fundacja „Centrum Diagnozy, Terapii i Edukacji” 

3. Organ prowadzący ustala, nadaje i wprowadza zmiany do: 

a. Statutu Przedszkola; 

b. Zasad gospodarki finansowej Przedszkola. 

4. Dyrektor Administracyjny kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na 

zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych  

w przedszkolu. 

Do jego zadań należy:   

a. właściwe utrzymanie obiektu Przedszkola oraz zapewnienie warunków działania 

Przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej;   

b. wykonywanie większych remontów oraz zadań inwestycyjnych w Przedszkolu; 

c. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej Przedszkola; 

d. wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, sprzęt niezbędny do realizacji podstawy 

programowej i wykonywania zadań statutowych Przedszkola;   

e. nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów z założeniami 

Statutu;   

f. zapoznanie się z dokumentacją okresowych kontroli budynków i urządzeń, w razie  

potrzeby zapewnienie środków finansowych na realizację potrzeb remontowych;   

g. przygotowanie dokumentacji określonej w odrębnych przepisach, zatwierdzanie 

dokumentów wewnętrznych Przedszkola; 

h.  przyznawanie nagród i udzielanie kar pracownikom Przedszkola. 

5. Dyrektor Administracyjny oraz Dyrektor Pedagogiczny jest organem odwoławczym dla 

zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników oraz dla rodziców dzieci uczęszczających 

do Przedszkola.  



6. Dyrektor Pedagogiczny kieruje bieżącą działalnością Przedszkola, reprezentuje je na 

zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych  

w przedszkolu. 

7. Dyrektor Pedagogiczny: 

a. sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne; 

b. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dzieciom i wychowawcom podczas zajęć 

prowadzonych w Przedszkolu, a także w zajęciach organizowanych przez Przedszkole poza 

obiektami do niego należącymi; 

c. kieruje działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności:  ustala 

ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz 

oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów); 

d. udziela nauczycielom pomocy w opracowywaniu miesięcznych planów pracy; 

e. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami; 

f.  dba o autorytet Przedszkola, ochronę praw i godności nauczyciela; 

g. współpracuje z nauczycielami i rodzicami;   

h. dopuszcza do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego; 

i. kontroluje, zatwierdza i w razie konieczności wstrzymuje postanowienia pracowników 

pedagogicznych; 

j. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;  

k. organizuje działalność przedszkola. 

8. Dyrektor Pedagogiczny i Dyrektor Administracyjny współpracują z Organem Nadzoru 

Pedagogicznego.  

9. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Pedagogiczny i Dyrektor Administracyjny 

współdziała z nauczycielami i rodzicami.  

10. Dyrektor Administracyjny  i Pedagogiczny działają łącznie w sprawach: 

a. podejmowania zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola; 

b. zatrudniania i zwalniania kadry;  

c. rekrutacji dzieci do przedszkola  

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

RADA PEDAGOGICZNA 

 

§ 5 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem, w którego skład wchodzą wszyscy 

pracownicy pedagogiczni Przedszkola,  

2. Radzie Pedagogicznej przewodniczy i jej pracami kieruje Dyrektor  Pedagogiczny.  

3. Rada Pedagogiczna działa według opracowanego przez siebie i zatwierdzonego przez 

Dyrektora Regulaminu,  

4. Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym kalendarzem.  

5. Uchwały Rady Pedagogicznej są wiążące, gdy zostały podjęte zwykłą większością głosów  

w obecności co najmniej 2/3 jej członków a w przypadku równej liczby głosów za i przeciw- 

głos decydujący należy do Dyrektora Pedagogicznego, 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:  

a. ustalanie wewnętrznego systemu doskonalenia nauczycieli;  

b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych wprowadzanych w 

Przedszkolu; 

c. wnioskuje o zmiany w statucie Przedszkola; 

e. ustalanie organizacji samokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola. 

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki.  

8. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków, ich rodziców, a także 

nauczycieli i pracowników Przedszkola.  

 

ROZDZIAŁ V 

SPOSOBY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY ORGANAMI PRZEDSZKOLA 

§ 6 

1. Niniejszy statut określa podział kompetencji pomiędzy organami przedszkola, zasady 

zatwierdzania, opiniowania i uzgadniania podstawowych dokumentów przedszkola. 



2. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola, strony mają prawo do zwrócenia 

się o rozstrzygnięcie: 

a. Rada Pedagogiczna i dyrektor do organu prowadzącego; 

b. Rada Pedagogiczna do dyrektora.  

3. W przypadku sporów lub konfliktów dotyczących kompetencji czy zasad współpracy 

między organami przedszkola dyrektor w celu wypracowania dobrego rozwiązania powołuje 

zespół w składzie: 

a. dyrektor przedszkola; 

b. przedstawiciel Rady Pedagogicznej. 

Dyrektor Przedszkola może powołać taki zespół w każdej ważnej bieżącej sprawie 

nieopisanej w niniejszym statucie. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje po wysłuchaniu 

członków zespołu. 

5. Dyrektor rozstrzyga sprawy sporne wśród członków rady pedagogicznej, jeżeli  

w regulaminie je pominięto. 

6. Dyrektor przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między nauczycielem  

i rodzicem. 

7. W sprawach spornych dotyczących dziecka ustala się co następuje: 

a. rodzic dziecka zgłasza swoje zastrzeżenia do wychowawcy danego oddziału; 

b. wychowawca przedstawia sprawę dyrektorowi przedszkola; 

c. sprawę rozstrzyga dyrektor przedszkola po wysłuchaniu rodziców dziecka. 

 

ROZDZIAŁ VI. 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

§ 7 

1. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych  

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji. 

2. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 20. 

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Rady Pedagogicznej liczba ta może ulec 

zwiększeniu. 

3. W każdym oddziale może być od 2 do 8 dzieci o różnym stopniu niepełnosprawności.  

W wyjątkowych sytuacjach, za zgodą Rady Pedagogicznej liczba ta może zostać zwiększona 

(zwłaszcza w najstarszej grupie ze względu na odroczenie obowiązku szkolnego).   



4. Dzieci, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, które ze względu na 

deficyty wynikające z niepełnosprawności i nie są gotowe do pracy na terenie grupy 

integracyjnej, uczęszczają do grupy specjalnej.  

§ 8 

1. Przedszkole jest czynne w godzinach corocznie określanych przez Dyrektora Przedszkola  

i podawanych do wiadomości rodziców, w dni robocze od poniedziałku do piątku,  

z wyjątkiem dni o których mowa w §9 pkt 3 Statutu Przedszkola.  

2. Rodzic/Opiekun Prawny zobowiązany jest do odbioru dziecka do zakończenia pracy 

przedszkola. 

3. Na wniosek Rodzica/Opiekuna Prawnego i za zgodą dyrektora Przedszkola godziny pracy 

Przedszkola mogą ulec zmianie. 

§ 9 

1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

Pedagogicznego na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uwzględnienia on 

wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz 

oczekiwań rodziców.  

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

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

i zainteresowań dzieci.  

3. Placówka funkcjonuje cały rok. Terminy przerw ustala Dyrektor Administracyjny i podaje 

do wiadomości rodziców/ Opiekunów Prawnych dziecka  

§ 10 

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

programową wychowania przedszkolnego, zatwierdzoną przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej oraz programy własne nauczycieli zatwierdzone przez Radę Pedagogiczną. 

2. Dzieci mają możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane ze 

środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez rodziców. Zakres i warunki 

finansowania przez placówkę zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Administracyjny.   

3. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnią  

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców,  

a także od poniesienia przez rodziców ( prawnych opiekunów ) kosztów zajęć dodatkowych.  

4. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektora Administracyjnego 

placówki.  



5. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb  

i swoich możliwości.  

6. Placówka 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.  

§ 11  

1. Przedszkole moz ̇ ewspółpracować z innymi placówkami kulturalno-oświatowymi w celu 

realizacji dodatkowych form edukacyjnych oraz kulturalnych.  

2. Przedszkole moz ̇ ewspółpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania 

działań  mających na celu integrację społeczności lokalnej.   

§ 12 

1. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie  

z wyżywienia ustala Dyrektor placówki, wysokość stawki żywieniowej jest równa wysokości 

stawki żywieniowej zawartej w umowie z firmą cateringową.  

2. Opłaty od rodziców za wyżywienie dziecka, pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca za 

miesiąc ubiegły, wg. rozliczenia, przelewem na konto.  

§ 13 

1. W Przedszkolu w ramach zajęć dla dzieci realizujących roczne przygotowanie 

przedszkolne może być organizowana nauka religii. O udziale w zajęciach decydują rodzice – 

zajęcia organizowane są na ich życzenie wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.  

2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych 

przez właściwe władze kościelne.  

3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje (określone w odrębnych 

przepisach).  

§ 14 

1. Przedszkole w ramach posiadanych środków finansowych organizuje pomoc 

psychologiczno–pedagogiczną dla wszystkich dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 

niepełnosprawnych.  

2.  Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu, polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz 



rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników 

środowiskowychwpływają cych na jego funkcjonowanie w przedszkolu. 

3. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest na wniosek: 

a. rodziców; 

b. dyrektora przedszkola; 

c. kuratora sądowego; 

d. nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia 

specjalistyczne; 

e. psychologa; 

f. poradni psychologiczno–pedagogicznej; 

g. asystenta rodziny. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli poszczególnych grup i specjalistów. 

Realizowana jest w formie: 

a. zaję ć rozwijających uzdolnienia;  

b. zaję ć specjalistycznych np.korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijają cych 

kompetencje emocjonalno- -społeczne oraz innych zaję ć o charakterze terapeutycznym;  

c. zindywidualizowanej ścież ki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego;  

d. porad i konsultacji.   

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dobrowolne  

i nieodpłatne.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną  organizuje Dyrektor Pedagogiczny przedszkola. 

§ 15 

1. Wsparcie dla dzieci niepełnosprawnych orgaznizowane jest z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dziecka, zapisów i zaleceń wynikających z Indywidualnych 

Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, wniosków wynikających z obserwacji i diagnoz 

przeprowadzonych na terenie przedszkola oraz zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie 

kształcenia specjalnego.  

2. W celu realizacji zadań związanych ze wsparciem  dzieci niepełnosprawnych w 

przedszkolu zatrudnia się nauczycieli wspomagających oraz pomoce nauczyciela.  

 

 



§ 16 

W Przedszkolu mogą być realizowane zajęcia z zakresu Wczesnego Wspomagania Rozwoju: 

1. W przedszkolu działa powołany przez Dyrektora Pedagogicznego Zespół Wczesnego 

Wspomagania Rozwoju. 

2.  W skład zespołu wchodzi Dyrektor Pedagogiczny, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu 

oraz wychowawcy grupy danego dziecka (jeśli uczęszcza ono do naszego przedszkola). 

3.  Skład zespołu zmienia się w zależności od potrzeb konkretnego dziecka. 

4. Zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju mogą być organizowane dla dzieci  

nie będących wychowankami Pierwszego Przedszkola Integracyjnego. 

 

ROZDZIAŁ VII 

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI W CZASIE ZAJĘĆ  

W PRZEDSZKOLU 

ORAZ W CZASIE ZAJĘĆ POZA PRZEDSZKOLEM 

 

§ 17 

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu  

w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola dostosowując metody 

i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczycieli, którzy organizuje im 

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze-opiekuńcze, zgodnie z Programem Wychowania  

 Przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć. 

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

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak  

i psychicznym. 

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, 

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 



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

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 

6. Wycieczki odbywają się za zgodą (pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych 

opiekunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” zatwierdzonej przez 

dyrektora przedszkola. 

7. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku  

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

oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

8. Pracownicy Przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków 

przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica). 

9. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników Przedszkola jest znajomość  

i przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

ZASADY REKRUTACJI ORAZ SKRESLENIA Z LISTY WYCHOWANKÓW 

PRZEDSZKOLA 

§ 18 

1. Przedszkole działa w myśl zasad powszechnej dostępności. 

2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor Administracyjny w porozumieniu z 

Dyrektorem Pedagogicznym po rozmowie kwalifikacyjnej z rodzicami, biorąc pod uwagę:  

a. kolejność zgłoszeń;  

b. akceptowanie przez rodziców statutu i regulaminów obowiązujących w Przedszkolu,  

c. możliwość zapewnienia danemu dziecku optymalnych warunków rozwoju (dotyczy 

zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnością).  

3. Pierwszeństwo ma rodzeństwo wychowanków Przedszkola.  

4. Warunkiem przyjęcia dziecka jest podpisanie przez rodziców (prawnych opiekunów) 

umowy.  

5. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej:  

a. na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);  

b. po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej nie zgłoszonej nieobecności dziecka;  

c. z powodu niepłacenia za wyżywienie i czesne za okres dwóch miesięcy;  



d. w przypadku gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego 

pobyt w Przedszkolu.  

e. choroby dziecka będącej zagrożeniem dla innych dzieci;  

f. braku współpracy rodziców z nauczycielami;  

g. jeżeli zachowanie dziecka będzie zagrażało bezpieczeństwu innych dzieci.  

 

ROZDZIAŁ XI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA  

 

§ 19 

Przedszkole gwarantuje kaz ̇ demu wychowankowi p oszanowanie wszystkich praw 

wynikają cych z Konwencji Praw Dziecka oraz innych aktów powszechnie obowiązującego 

prawa. 

§ 20 

Wychowankowie Przedszkola maja ̨  prawo do:  

1. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej albo psychicznej; 

2. ochrony i poszanowania godności osobistej;  

3. właś ciwej organizacji procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, w tym do 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny; 

4. ochrony zdrowia; 

5. podmiotowego i z ̇ yczliwego traktowania. 

 

§ 21   

Wychowankowie Przedszkola obowią zanisą do: 

1. okazywania szacunku wobec kolegów, nauczycieli i innych pracowników Przedszkola; 

2. przestrzegania zasad i norm ustalonych w grupie przedszkolnej; 

3. zgodnego współż ycia z rówieśnikami; 

4. poszanowania mienia Przedszkola i innych osób; 

5. poszanowania czystości i porzą dku na terenie Przedszkola; 

6. dbania o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i kolegów. 

 

 

 



ROZDZIAŁ X 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 22 

1. Pracownicy Przedszkola zatrudniani są  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 

pracy.  

2. Zasada wyrażona w ust. 1 nie wyklucza możliwości współpracy z Przedszkolem ani 

świadczenia pracy/usług na podstawie umów cywilnoprawnych.   

3. Kaz ̇ dy pracownik ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pra cy  

w Przedszkolu.   

 

§ 23  

Obowiązkiem każdego pracownika Przedszkola jest w szczególności:  

1.  przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa i ustalonego porządku pracy 

Przedszkola; 

2.  poszanowanie praw dziecka; 

3. przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  przepisów 

przeciwpożarowych; 

4. dbanie o bezpieczeństwo wychowanków i innych osób przebywających na terenie 

 Przedszkola; 

5. dbanie o dobro Przedszkola i jego mienie; 

6.  przestrzeganie zasad współżycia społecznego.   

 

§ 24 

1. Nauczyciel Przedszkola w szczególności:  

a. realizuje podstawowe zadania: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, zgodnie  

z zadaniami Przedszkola określonymi w Statucie; 

b. wspiera każde dziecko w jego rozwoju oraz dąży do pełni własnego rozwoju. 

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci. 

 

 

 



§ 25 

Realizując zadania statutowe Przedszkola nauczyciel ponosi w szczególności 

odpowiedzialność za:  

1. życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć; 

2. prawidłowy przebieg zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie właściwych metod 

pracy; 

3. tworzenie dobrej i przyjaznej atmosfery pracy; 

4. jakość pracy dydaktycznej i wychowawczej; 

5. uwzględnianie w procesie edukacyjnym indywidualnych możliwości uczniów;  

6. dobrą i życzliwą współpracę z rodzicami; 

7. powierzone mienie Przedszkola; 

8. systematyczne wypełnianie dokumentacji; 

9.  prowadzenia obserwacji pedagogicznej; 

10. współdziałania z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania informacji 

dotyczących dzieci. 

 

§ 26 

1. Powinnością nauczycieli jest dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego oraz stałe 

poszerzanie wiedzy zawodowej i doskonalenie swoich umiejętności wychowawczych  

i dydaktycznych.  

2. Realizując obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nauczyciel planuje swój rozwój zawodowy 

biorąc pod uwagę zadania i potrzeby Przedszkola. 

 

§ 27 

Wychowawca jest zobowiązany do współpracy ze specjalistami ( takimi jak : pedagog, 

psycholog, logopeda itp.) zatrudnionych w Przedszkolu bądź w poradniach pedagogiczno-

pedagogicznych i specjalistycznych.  

 

§ 28 

Pracownicy administracji i pracownicy obsługi współtworzą wspólnotę Przedszkola. Mają oni 

obowiązek wypełniać swe zadania w sposób ukazujący dzieciom prawidłowe i przyjazne 

funkcjonowanie placówki. 



 

 

 

ROZDZIAŁ XI 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

§ 29 

1. Rodzice powinni zapoznać się ze statutem, ofertą edukacyjną  

i regulaminem Przedszkola.  

2. Rodzic/Opiekun Prawny jest obowiązany do osobistego przyprowadzania dziecka do 

przedszkola. Rodzic/ Opiekun Prawny może powierzyć to zadanie innej osobie zapewniającej 

pełne bezpieczeństwo, na własną odpowiedzialność.  

3. Odbiór dziecka z przedszkola jest możliwy tylko przez Rodziców/Opiekunów Prawnych. 

Dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez osoby pisemnie do tego upoważnione przez 

Rodziców/Opiekunów Prawnych wskazane w upoważnieniu do odbioru dziecka  

z Przedszkola.  

4. Osoba odpierająca dziecko nie możne znajdować się pod wpływem alkoholu. 

5. Spotkania z rodzicami organizuje się zgodnie z harmonogramem podanym na Radzie 

Pedagogicznej inaugurującej nowy rok szkolny oraz w miarę bieżących potrzeb.   

 

§ 30 

Rodzice mają prawo do:  

1. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń 

swojego dziecka; 

2. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,  

3. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

placówki; 

4.  konsultacji za specjalistami; 

5. uczestnictwa w zajęciach organizowanych celowo dla rodziców i dzieci oraz 

uroczystościach przedszkolnych.  

 

 

 

 



§ 31 

Rodzice mają obowiązek:  

1. dopełnić czynności związanych z przyjęciem dziecka do Przedszkola tym podpisać 

stosowne, wymagane przez akty wewnętrzne Przedszkola dokumenty ( przede wszystkim 

umowę); 

2. przestrzegać statutu i regulaminu oraz innych obowiązujących aktów wewnętrznych 

Przedszkola; 

3. aktywnie współpracować w sprawach swoich dzieci, współdziałać z Przedszkolem w celu 

ujednolicenia oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznych wspomagających 

rozwój dziecka;  

4. respektować wspólne ustalenia dotyczące dziecka; 

5. regularnie wnosić opłatę za wyżywienie oraz czesne. 
Opłaty za korzystanie z usług przedszkola, w tym za wyżywienie, należy wnosić przelewem 
na rachunek bankowy przedszkola, do dnia 10 każdego miesiąca ( począwszy od 01.02.2019r) 

 

ROZDZIAŁ XII 

PRZEPISY KOŃCOWE 

 

§ 32 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – rodziców, 

dzieci, dyrekcję, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.  

2. Statut może być zmieniony przez  Organ Prowadzący Przedszkole. Wszelkie zmiany 

statutu wymagają formy pisemnej oraz zatwierdzenia przez Organ Prowadzący. 

 

§ 33 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 34 

Statut został zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 21.12.2018r, wchodzi 

w życie z dniem 01.01.2019 r.  

 


