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                                              Rozdział 1 
                                     Postanowienia ogólne 

                                                                                                                    

                                                                § 1 

1. Przedszkole Miejskie nr 4 w Piastowie zwane dalej przedszkolem jest placówką 
publiczną czterooddziałową. 

2. Siedziba Miejskiego Przedszkola nr 4 w Piastowie mieści się w budynku położonym w 
Piastowie przy ulicy Żbikowskiej 5. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Piastów. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty. 

5. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

6. Przedszkole prowadzi rachunek dochodów własnych na podstawie odrębnych 

przepisów.  

7. Obsługę administracyjno-finansową przedszkola prowadzi Centrum Usług Oświatowych 
w Piastowie ul. 11 Listopada 8. 

8. Przedszkole używa podłużnej pieczęci w pełnym brzmieniu : 

                                   Przedszkole Miejskie Nr4 

                                            05-820 Piastów ul. Żbikowska 5 

                                                 Tel./fax 22 723 22 97 

                                                    NIP 534 20 26 169 

  

9. Dopuszcza się stosowanie w korespondencji następującej skróconej nazwy przedszkola 

P4. 

10. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 

przez organ prowadzący nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

                                                          § 2                                             

1. Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola określają odrębne przepisy. 

2. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola 

określa corocznie organ prowadzący. 

3. W przypadku wolnych miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być przyjmowane w ciągu 

roku szkolnego.   

                                                                 § 3 

1. Przedszkole zapewnia wyżywienie.  

2. Korzystanie z wyżywienia jest odpłatne. 

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z 

organem prowadzącym. 

4. Opłatę za wyżywienie wnosić należy z góry do 10 dnia każdego miesiąca w formie 

gotówkowej lub przelewem na wskazany przez dyrektora rachunek bankowy. 
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5. Przedszkole zwraca stawkę żywieniową za każdy dzień nieobecności dziecka z 
wyjątkiem dyżurów. 

6. Na posiłki wydawane przez kuchnię składają się:  

1) śniadanie; 

2) obiad; 

3) podwieczorek  

 

7. Kuchnia przedszkolna przygotowuje posiłki zgodnie z obowiązującymi normami 

żywieniowymi dla dzieci w wieku przedszkolnym.  

8. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent przedszkola w uzgodnieniu z 

kucharką, a zatwierdza dyrektor.  

9. Przedszkole nie prowadzi diet żywieniowych. 

10. Na wniosek rodziców poparty zaleceniem lekarza za zgodą dyrektora  w miarę 
możliwości organizacyjnych podawane mogą być posiłki przygotowywane przez 
rodziców w domu. Przedszkole nie bierze odpowiedzialności za jakość dostarczonych 
posiłków oraz skutki żywienia produktami i daniami dostarczonymi przez rodziców. 

11. Informacja o aktualnym jadłospisie jest udostępniania rodzicom z tygodniowym 
wyprzedzeniem  za pośrednictwem strony internetowej. 

12. Na terenie przedszkola obowiązuje całkowity zakaz nagrywania obrazu i dźwięku przez 

dzieci i osoby dorosłe. Wyjątek mogą stanowić sytuacje takie jak: nagranie potrzebne do 

audycji, widowiska, przedstawienia przedszkolnego, zajęć otwartych. Zgodę na 

nagrywanie, w tych sytuacjach, wydaje dyrektor. 

13. Dyrektor nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie i rozpowszechnianie przez 

rodziców wizerunków dzieci lub innych osób uczestniczących w wydarzeniu, o którym 

mowa w ust. 13. 

14. Budynek i teren przedszkola objęty jest opieką dozorcy i monitoringiem  

w celu zapewnienia bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki  

15. Sposób korzystania z nagrań regulują odrębne przepisy. 

                                                              

                                                      Rozdział 2 

                                           Cele i zadania przedszkola   

                                                            

                                                            § 4 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego w czasie pobytu dziecka w przedszkolu zadeklarowanym przez 
rodziców. 

                                            

                                                                  § 5 

1. W celu wspierania potencjału rozwojowego dzieci i stwarzania im warunków do 

aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola i środowisku lokalnym, 

przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Nauczyciele prowadzą obserwację dzieci i oceniają ich umiejętności w sferze 

emocjonalno-społecznej, poznawczej, ruchowej i samoobsługi. 

3. Nauczyciele prowadzą arkusze obserwacji rozwoju dziecka. 

4. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej     

w przedszkolu określają odrębne przepisy.  
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5. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegającej na wspieraniu ich w rozwiązywaniu 

problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych. 

6. Plan pracy przedszkola na dany rok szkolny zawiera plan działań wspierających 

nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz 

rozwijania ich umiejętności 

7.  Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

8.  Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka, 

2) dyrektora przedszkola, 

3) nauczyciela lub specjalisty, 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

5) pomocy nauczyciela, 

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. 

      9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w formie: 

1) bieżącej pracy z dzieckiem, 

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych (dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się – liczba uczestników 

do 5), 

3)  zajęć logopedycznych (dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych– liczba uczestników do 4), 

4) zajęć rozwijających uzdolnienia – liczba uczestników do 8, 

5)  zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, liczba uczestników 

do 10, 

6)  porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli, w celu 

wspierania ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

                                                          

                                                      § 6 

 

1. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia religii. 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii jest życzenie wyrażone przez rodzica 

w formie pisemnego wniosku. 
3. Zasady organizacji religii w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 

                                                       § 7 

 

1. Dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę w 
przedszkolach funkcjonujących w systemach oświatowych innych państw, korzystają z 
nauki i opieki na warunkach określonych w odrębnych przepisach.     
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                                                                  § 8 

1) Zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć kierowanych i 

niekierowanych a także swobodnych zabaw dzieci. 

2) Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia: 

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich 

stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; 

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci; 

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich 

rozwoju; 

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci; 

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na 

wolnym powietrzu; 

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej 

umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej. 

3) Wobec rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, przedszkole pełni funkcję  

doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka;  

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w 

przedszkolu; 

4) uwzględnia potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej. 

 

                                                         
                                                               Rozdział 3 
                                                Organizacja pracy przedszkola 

                                                                     § 9 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                                
w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci w 
oddziale może być niższa.  

4. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący w porozumieniu z 
dyrektorem Przedszkola, uwzględniając potrzeby rodziców, 

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 
przyjętego programu wychowania przedszkolnego. 

6. Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut :  

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut; 
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 30 minut. 

 
7. Do realizacji zadań statutowych Przedszkole posiada: 

1) dla każdego oddziału salę dydaktyczną wraz z zapleczem sanitarnym, 
2) gabinet logopedyczny, 
3) szatnię dla dzieci; 
4) blok żywieniowy; 
5) salę gimnastyczną; 
6) ogród przedszkolny wraz z dostosowanym wyposażeniem; 
7) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze. 
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                                                                 § 10 

1. Szczegółowe zasady organizacji przedszkola określa arkusz organizacyjny 
opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący.  

2. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący, na podstawie odrębnych przepisów. 
4. Dyrektor w terminie do 30 listopada sporządza wniosek o ustalenie przerwy w pracy 

przedszkola i przedstawia go do uzgodnienia Radzie Rodziców. 
5. Rada Rodziców w terminie 30 dni  od dnia otrzymania wniosku , o którym mowa w 

ust. 3 zajmuje stanowisko w sprawie ustalenia przerwy pracy przedszkola. 
6. Dyrektor przekazuje rodzicom informację o przerwie w pracy przedszkola w terminie 

do 30 stycznia roku szkolnego, którego przerwa dotyczy. 
7. Na wniosek dyrektora, za zgodą rady rodziców, uzgodnienie przerwy w pracy 

przedszkola, może odbyć się w innych terminach niż określone w ust. 4 i 5, 
 

                                                                   § 11 

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  
ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, 
uzdolnień, a także  oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału      
szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
 

3. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: 
 
1) propozycje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela, 

swobodną zabawą dziecka; 
2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; 
3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody; 
4) godziny posiłków. 

 
 

4. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,  realizowane 
są bezpłatnie w wymiarze nie mniejszym  niż  5 godzin dziennie, w godzinach 08.00- 
13.00, na zasadach określonych w statucie Przedszkola. 
 

5. Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację 
podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości 
określonej przez organ prowadzący. 

 

                                                                     § 12 

    

1. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 – 17:00.  

2. Oddziałem przedszkolnym opiekuje się jeden lub dwóch nauczycieli 

3. W okresach niskiej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola może zlecić łączenie 

oddziałów. 

4. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25.   

5. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie dla dzieci w wieku 3-5 lat w 

zakresie podstawy programowej, której czas realizacji nie może być krótszy niż 5 

godzin dziennie. 

6. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość korzystania z wyżywienia. 
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                                                    § 13 

 

1. W Przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i 

możliwości rozwojowych dziecka finansowane przez Miasto Piastów:  

1) zajęcia logopedyczne 

2) zajęcia z zakresu terapii psychologicznej 

3)  taniec 

4)  język angielski,  

5) gimnastyka korekcyjna 

2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 
przepisy. 

                                                                      § 14 

1. W przedszkolu mogą działać wolontariusze zadaniem których jest wykonywanie 
zadań z własnej woli bez wynagrodzenia na rzecz przedszkola 

2. Wolontariusze w przedszkolu udzielają wsparcia w zakresie pomocy przy 
prowadzeniu zajęć, zabaw, imprez przedszkolnych, wycieczek.  

3. Wolontariusze działają tylko w obecności nauczyciela grupy i maja działania 
pomocowe. 

4. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne 
przepisy. 

5. Przed przystąpieniem do wolontariatu przedszkole podpisuje z wolontariuszem 
porozumienie o świadczeniu pracy. 

6. Zatrudnienie wolontariusza następuje po uzyskaniu zgody rodziców dzieci z danej 
grupy. 

                                                             
                                                                Rozdział 4 
                                       Formy współdziałania przedszkola z rodzicami   
 

                                                                     § 15 

 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania  i 
kształcenia poprzez różne formy 

2. Przedszkole określa formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość 
organizowania stałych spotkań z rodzicami: 

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku; 

2) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku; 

3) konsultacje indywidualne, raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem 

ustalonym przez dyrektora; 

4) uroczystości z udziałem rodziców i innych członków rodziny, zgodnie z planem 

pracy przedszkola na dany rok szkolny; 

5) zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale; 

6) dni adaptacyjne w czerwcu i ostatnim tygodniu sierpnia; 

7) kącik informacji dla rodziców; 

8) wystawy prac plastycznych dzieci. 

9) warsztaty plastyczne, muzyczne, gimnastyczne dla rodziców, 

10) warsztaty ze specjalistami – logopeda, psycholog. 

11) strona  www przedszkola. 
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                                                              Rozdział 5 

       Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu 

  

                                                                   § 16 

1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie 
 z wyżywienia reguluje Uchwała Rady Miasta Piastowa. 

2. W Przedszkolu zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 
godzin dziennie. 

3. Opłata za godzinę przekraczającą wymiar 5 godzin wynosi 1 zł. 
4. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki 

ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 
 

                                                                   § 17 
 

1. Opłatę za wyżywienie i liczbę godzin płatnych zajęć wnosi się do 10-go dnia każdego 
miesiąca, którego należność dotyczy. 

2. Za dni nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje zwrot stawki żywieniowej z 
wyjątkiem dyżuru. Przy zgłoszeniu na dyżur zwrot stawki żywieniowej jest możliwy 
jedynie po przedstawieniu przez rodzica zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka.   

3. Osobą odpowiedzialną za wyliczenie dni i płatnych godzin jest nauczyciel danego 
oddziału.  

4. Osobą odpowiedzialną za ustalenie wysokości kwoty do odpisu jest intendent. 
5. Odpisu dokonuje się w miesiącu następnym. 
6. Opłata za usługę przedszkolną poza realizacją podstawy programowej naliczana jest za 

faktyczny czas pobytu dziecka w przedszkolu, rejestrowany codziennie przy użyciu kart 
zbliżeniowych. 

7. Rezygnację z Przedszkola lub korzystania z posiłków rodzice składają na piśmie   
u Dyrektora Przedszkola do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego 
następuje rezygnacja. 
 

                                                                     § 18 
 

1. Pracownicy Przedszkola mają możliwość korzystania z posiłków oferowanych przez 
przedszkole. 

2. Koszt przygotowania posiłku obejmuje koszty produktów zużytych do przygotowania 
posiłków.  

 

 

                                                                 Rozdział 6 
                                                       Organy przedszkola 

                                                                   § 19 

 

1. Organami przedszkola są: 

 

1) Dyrektor przedszkola 

2) Rada pedagogiczna 

3) Rada rodziców. 
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                                                                     § 20 

1. Dyrektor jest jednoosobowym organem wykonawczym przedszkola i reprezentuje je 

na zewnątrz. 

 

2. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta 

Piastowa. 

3. Dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych 

przepisach. 

4. Szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy 

dotyczące obowiązków i uprawnień. 

5. Dyrektor przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, 

przekazane na piśmie, drogą elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu. 

 

                                                                     § 21 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji 

statutowych zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady pedagogicznej określa ustawa. 

3. Rada pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej 

Przedszkola nr 4 w Piastowie. 

4. Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 4 realizuje kompetencje rady przedszkola 

określone w ustawie. 

                                                                      § 22 

1. Rada rodziców jest kolegialnym organem przedszkola, reprezentującym ogół 

rodziców w danym roku szkolnym. 

2. Wewnętrzną strukturę rady rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób 

przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców Przedszkola nr 4 

w Piastowie. 

3. Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we 

wszystkich działaniach pracy przedszkola. 

4. Kompetencje stanowiące i opiniujące rady rodziców określa ustawa. 

5. Dokumentacja działania rady rodziców jest przechowywana jest w przedszkolu. 

 

                                                                      § 23 

1. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 

2. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią 

inaczej. 

3. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

 

                                                    § 24 

 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych 

organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział 

biorą wyłącznie członkowie tych organów. 

2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną 

ze stron konfliktu. 

3. W przypadku gdy dyrektor jest stroną konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana 

przez organ niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu. 
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4. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor 

zawiadamia o zaistniałym sporze organ prowadzący. 

 

 

                                                         Rozdział 7 
 
             Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu i poza nim. 

                                                                       § 25 

 

   Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez: 

1) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie 

Przedszkola i poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad 

bezpieczeństwa poruszania się po drogach publicznych, 

2) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną 

osobistą i kulturą zachowania na co dzień; 

3) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i 

kształtowanie postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym 

żyjemy; 

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i 

działaniu, uczenie samokontroli; 

5) rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie 

ruchowe organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach 

przedszkola; 

6) umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z 

warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego; 

7) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców lub 

upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

 

                                                                       § 26 

                  

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i   
wypoczynku oraz przestrzeganie zasad zdrowego odżywiania. 

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody 
oddziaływań do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych, a w szczególności:  

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w 

przedszkolu oraz w trakcie zajęć realizowanych poza terenem przedszkola, 

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa pod względem fizycznym  

i psychicznym. 
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3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki   

zawodowe w danym czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom 

upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.  

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby 

dorosłej. 

5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem 

przedszkola. 

6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody 

rodziców. 

                                                                     § 27 
 

1. W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola: 

1) bezpośrednią opiekę sprawują nauczyciele, woźne oddziałowe, w grupach 

dzieci 3-letnich pomoc nauczyciela; 

2)  liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci, rodzaju prowadzonych zajęć i 

terenu, na którym odbywają się zajęcia, co regulują odrębne przepisy, 

3)  podczas pobytu dziecka poza terenem przedszkola na 10 dzieci przypada co 

najmniej jeden opiekun dorosły; 

4) nauczyciel ponosi pełna odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci; 

5) każde wyjście z dziećmi poza teren przedszkola, wpisuje się do rejestru wyjść 

grupowych, znajdującym się w pokoju nauczycielskim 

6) w przypadku wycieczek jednodniowych, nauczyciel organizujący wycieczkę, 

powinien przedstawić dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę 

wycieczki na trzy dni przed planowanym wyjazdem, zawierającą: plan 

wycieczki, listę uczestników wraz z pisemną zgodą rodziców lub prawnych 

opiekunów, liczbę i nazwiska opiekunów, 

7) czasie zajęć nauczyciel posiada apteczkę, a w razie potrzeby udziela pierwszej 

pomocy, 

8) przed rozpoczęciem wycieczki nauczyciel przeprowadza pogadankę na temat 

bezpieczeństwa, przypomina istotne dla danego rodzaju zajęć wiadomości i 

zasady zachowania podczas wycieczki, 

9) wszystkie zaistniałe wypadki nauczyciel bezzwłocznie zgłasza dyrektorowi 

przedszkola 

                                        

                                                                     § 28    
 

1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady: 

1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach 

ustalonych przez przedszkole; 

2) ewentualne spóźnienia należy zgłosić telefonicznie rano lub dnia poprzedniego 

do nauczycielki grupy; 
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3) rodzice  są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, 

przygotowują  dziecko w szatni do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazują 

je pod opiekę nauczycielce w grupie, 

4) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru 

dziecka z Przedszkola; 

 

2. Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo  dziecka 
pozostawionego poza terenem Przedszkola, tj., przed budynkiem, w ogrodzie, w szatni. 

3. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: 
            nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel,        
            ból brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy). 

4. Stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do Przedszkola nie może zagrażać  
bezpieczeństwu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego otoczeniu. 

5. W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt                   
z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola. 

6. Powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka                                 
z Przedszkola. 

7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek 
rodziców do dyrektora przedszkola, mogą być dziecku podawane leki.  

8. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do 
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę, godzinę 
podawania i częstotliwość podawania oraz okres leczenia. 

9. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem 
pomocy w nagłych wypadkach. 

10. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie 
ratunkowe i powiadamia rodziców. 

11. Do czasu przybycia rodziców  dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i 
pracownika Przedszkola (nauczyciel lub dyrektor). 
 

                                                             § 29 

 

1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez 
Przedszkole. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną przez 
rodziców zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo. 

3. Dziecko może być odbierane z Przedszkola przez rodziców lub inną upoważnioną przez 
nich osobę od nauczyciela oddziału lub nauczyciela dyżurującego. 

4. W przypadku zamiaru odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające 
dziecko zobowiązane są do poinformowania o nim nauczyciela. 

5. Jeśli rodzice zdecydują, aby dziecko przyprowadzała i odbierała z Przedszkola inna 
upoważniona przez nich osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, zobowiązani są 
do złożenia pisemnego oświadczenia woli w tym zakresie, zawierającego m.in. dane 
osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać zmienione lub odwołane w każdym 
czasie. 

6. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o których mowa w ust.5, może 
zostać zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości. 

7. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola przekazujący dziecko osobie upoważnionej, 
zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w upoważnieniu. 
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                                                                  § 30 

1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, 
nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola. 

2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru sporadycznego, 
Przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z powiadomieniem rodziców o 
wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej 
wychowanka Przedszkola. 

3. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, 
nauczyciel podejmuje następujące działania: 

a) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka; 
b) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres 

jednej godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do 
odbioru dziecka osobę; 

c) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba 
nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję. 

4. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem 
alkoholu lub innego środka odurzającego. 

5. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie                          
o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej.  

 

                                                                   § 31                                                     

1. W przedszkolu zabrania się: 

1) podawania dzieciom  leków, 

2) przynoszenia przez rodziców i dzieci dodatkowego wyżywienia w postaci 

ciast z kremem, tortów, słodyczy, twardych cukierków, lizaków na patyku itp. 

3) wchodzenia do sali przedszkolnej w butach (bez ochraniaczy), 

4) noszenia przez dzieci ubrań, które mają ostre zapięcia, klamry itp. 

5) wprowadzania zwierząt na teren przedszkola z wyjątkiem tych, które biorą 

udział w zajęciach edukacyjnych. 

6) przynoszenia przez dzieci cennych przedmiotów: złote pierścionki, kolczyki, 

łańcuszki, telefony komórkowe, pieniądze i inne. 

              2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za ich zgubienie lub zniszczenie; 

 
                                              Rozdział 8 

                                                   Prawa i obowiązki rodziców 

                                                                    § 32 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do: 
1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć, 
2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania 

i rozwoju, 
3) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci, a także 

rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień, 
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4) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału 
przedszkolnego, wyposażenia sal zabaw, organizacją uroczystości, wycieczek 
i dodatkowych zajęć, 
 

2. Obowiązkiem rodziców jest:  
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców 

lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 

2) wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu w wyznaczonych terminach, 

3) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, 

4) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach 

i sytuacjach mających bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem 

oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną, 

5) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania rozwoju 

dziecka z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb, 

6) poinformowanie nauczyciela prowadzącego grupę lub dyrektora w przypadku 

choroby zakaźnej dziecka, 

7) po przebytej chorobie dziecka, na prośbę nauczyciela przedstawienia 

lekarskiego zaświadczenia o możliwości uczęszczania do przedszkola, 

8) niezwłoczne odebranie dziecka w przypadku zachorowania, urazu, wypadku, 

9) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, 

10) przestrzeganie ramowego rozkładu dnia oraz porządku obowiązującego w 

przedszkolu, 

 

                                                   Rozdział 9 

                                    Prawa i obowiązki wychowanków 

 

                                                       § 33 

 

1.  Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom 
bezpieczeństwo i ochronę przed zjawiskami przemocy; 

2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy  i ochrony zdrowia; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze; 

5) prawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych. 

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 
obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:  
 

1)  respektowania poleceń nauczyciela; 
2)  kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i osób dorosłych; 
3)  dbania o czystość i higienę osobistą; 
4)  dbania o ład i porządek w sali zajęć, szatni i łazience. 

. 

 3. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu 
   dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:   
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1) nieprzerwanej nieobecności dziecka w przedszkolu przez jeden miesiąc i 
nie zgłoszenia tego faktu do przedszkola, 

2) zaobserwowania niepokojących zachowań dziecka, które zagrażają 
bezpieczeństwu i zdrowiu innych oraz odmowy ze strony rodziców 
(opiekunów prawnych) współpracy z przedszkolem, wychowawcą, 
specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczną, 
pedagogiczną, logopedyczna i zdrowotną, 

3) regularnego zaniedbywania obowiązku wnoszenia opłat za przedszkole w 
wyznaczonych terminach, 

4) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia dziecka do 
przedszkola choroby dziecka, która uniemożliwia przebywanie dziecka w 
grupie, a w szczególności choroby zakaźnej ( poza chorobami zakaźnymi 
wieku dziecięcego), 

5) w przypadku częstego pozostawiania dziecka w przedszkolu poza 
godzinami jego otwarcia, 

6) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola. 

 

         4. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także: 

1) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola, 

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki, 

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej 

rekrutacji), 

4) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku 

szkolnego. 

  5.Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola. 

  6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się 

      rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców. 

                                                                         

                                                     Rozdział 10. 

                                Nauczyciele  pracownicy przedszkola 

        

                                                                     § 34 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

2. Nauczycieli zatrudnia się na stanowiskach pracy: 

1) nauczyciel wychowania przedszkolnego; 
2) nauczyciel specjalista. 
 

3. Na stanowiskach niepedagogicznych zatrudnieni są: 

1) pracownicy administracji, 
2) pracownicy obsługi. 
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                                                                    § 35. 

1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania 

przedszkola, zgodnie z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają  za 

jakość pracy  przedszkola, w tym sposób sprawowania opieki nad dziećmi. 

 
2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o 

ich zdrowie z poszanowaniem godności, a także uważne towarzyszenie im w 

osiąganiu dojrzałości szkolnej. 

 
3. Do zakresu zadań nauczycieli należy w szczególności:  

  
 

1) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
2) realizacja programów pracy przedszkola, 
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych w celu rozpoznania u 

dzieci deficytów rozwojowych i ich przyczyn, 
4) systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, 
5) komunikowanie się z rodzicami w sprawach rozwoju dzieci,   
6) organizowanie pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej 

sytuacji życiowej, 
7) opieka nad powierzonymi salami oraz troską o znajdujący się w 

nich sprzęt i  wyposażenie, 
8) przestrzeganie zapisów określonych w ustawie o ochronie danych 

osobowych zgodnie z upoważnieniami nadanymi przez dyrektora 
przedszkola. 

4. Zakres zadań psychologa i logopedy w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz 

stałego podnoszenie i aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez 

aktywne uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu 

oraz przez instytucje wspomagające przedszkole. 

 
   

§ 36   

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym 

zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji 

publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku. 

2. Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają  

3. regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich               

szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. 

5. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu  

     obowiązków na zajmowanym stanowisku 
6. Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych  

osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją  
przetwarzania i zabezpieczania danych. 

7. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy.  

Kodeks Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. 
8. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa   

i ochrony zdrowia. 

9. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do: 

1) przestrzegania regulaminu pracy, zarządzeń dyrektora, przepisów BHP i p/poż; 
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      2) przestrzegania zakazu palenia papierosów na terenie placówki; 
3) informowania o zauważonych zagrożeniach, niebezpiecznych sytuacjach    
    zagrażających bezpieczeństwu dzieci i dorosłych, 
4) wspomagania nauczycieli w wykonywaniu zadań związanych z bezpieczeństwem  

                      dzieci; 
10. Szczegółowy zakres obowiązków, uprawnienia i odpowiedzialność pracowników 

niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania ustala dyrektor przedszkola. 

zgodnie z regulaminem pracy. 
 

                                                                  

                                                                Rozdział 11 

                                                        Ceremoniał przedszkola 

                                                                      § 37 
1. Ceremoniał przedszkola jest zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm 

zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych o charakterze 

środowiskowym z użyciem symboli narodowych. 

2. Uroczystościami z użyciem symboli narodowych są: 

 
1) święto niepodległości; 

2) święto flagi; 

3) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków. 

   
3. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe 

powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli 

narodowych. 

 
4. Przedszkole posiada znak graficzny ( logo). 

 
 

                                                               Rozdział 12 

                                                      Postanowienia końcowe 

                                                                     § 38 
 

1. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 

2. Zmian w statucie dokonuje rada pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek 

organów przedszkola. 

3. Projekt uchwały o zmianie statutu przedszkola jest przedstawiany do wiadomości 

rady rodziców. 

4. Rada rodziców ma prawo wnieść uwagi do planowanych zmian w statucie w 

terminie 21 dni od dnia doręczenia projektu uchwały. 

5. Dyrektor powiadamia organy przedszkola o każdej zmianie w statucie. 

6. Statut z powyższym brzmieniem wchodzi w życie z dniem 1grudnia 2017 r. 

 
 

                                                                       § 39 
 

1. Tekst statutu  jest publikowany na stronie internetowej przedszkola. 
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