U c h w a ł a nr XXXVIII / 241 / 10
Rady Miejskiej w Zdunach
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
w sprawie: utworzenia jednostki budŜetowej - Publicznego Przedszkola w Zdunach.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z późn. zm.) w związku z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27.08.2009 r. - Przepisy
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska
uchwala co następuje:
§ 1.
1.
2.

Z dniem 01 lipca 2010 r. tworzy się Publiczne Przedszkole w Zdunach.
Przedszkole jest jednostką budŜetową Gminy i Miasta Zduny.
§ 2.

Akt załoŜycielski Publicznego Przedszkola w Zdunach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Nadaje się Publicznemu Przedszkolu w Zdunach statut w brzmieniu stanowiącym załącznik,
Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Publiczne Przedszkole w Zdunach otrzyma w trwały zarząd mienie zlikwidowanego zakładu
budŜetowego – Przedszkola Publicznego w Zdunach.
§ 5.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Zduny.
§ 6.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1.07.2010 r.
Przewodniczący
Rady Miejskiej
mgr Zdzisław Malec

Uz asadnienie

Niniejsza uchwała jest przedkładana w związku z ustanowionym w przepisach ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,
poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706) obowiązkiem zlikwidowania zakładów budŜetowych, w tym
m.in. działających w tej formie przedszkoli publicznych. W trakcie postępowania następuje
przekształcanie Publicznego Przedszkola w Zdunach w inną formę organizacyjno-prawną
poprzez likwidację zakładu budŜetowego i utworzenia jednostki budŜetowej z jednoczesnym
przejęciem dotychczasowego mienia przez jednostkę budŜetową. Pracownicy zlikwidowanego
zakładu budŜetowego stają się pracownikami nowo utworzonej jednostki budŜetowej zgodnie
z art. 23¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy.
Biorąc powyŜsze pod uwagę podjęcie niniejszej uchwały uwaŜa się za zasadne.

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXXVIII / 241 /2010 Rady Miejskiej w Zdunach
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej - Publicznego Przedszkola w Zdunach

AKT ZAŁOśYCIELSKI

Z dniem 1 lipca 2010 roku zakłada się

publiczne przedszkole o nazwie: Publiczne

Przedszkole w Zdunach z siedzibą w Zdunach przy ulicy Łacnowej 25.

§1
W skład Publicznego Przedszkola w Zdunach wchodzą:
 Oddziały w Zdunach
 Oddziały w Bestwinie
 Oddział w Konarzewie
§2

Organizację Publicznego Przedszkola w Zdunach określa Statut

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXXVIII / 241 /2010 Rady Miejskiej w Zdunach
w sprawie utworzenia jednostki budŜetowej - Publicznego Przedszkola w Zdunach

Statut Publicznego Przedszkola w Zdunach.
§1
Postanowienia ogólne
1. Przedszkole nosi nazwę: Publiczne Przedszkole w Zdunach
2. Publiczne Przedszkole w Zdunach, zwane dalej Przedszkolem ma swą siedzibę w trzech
budynkach:
1) w Zdunach , przy ul. Łacnowej 25,
2) w Bestwinie w budynku nr 31c,
3) w Konarzewie w budynku nr 52.
3. Nazwa Przedszkola uŜywana jest w pełnym brzmieniu.
4. Przedszkole uŜywa następujących pieczęci:
1) pieczęć w kształcie prostokątnym o treści:
Publiczne Przedszkole w Zdunach
ul. Łacnowa 25
63 – 760 Zduny
250511037
2) pieczęcie w kształcie okrągłym, mała i duŜa o treści:
Publiczne Przedszkole w Zdunach, umieszczonym na obwodzie pieczęci,
z orłem pośrodku pieczęci.
5. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Zduny.
6. Organem nadzoru pedagogicznego jest Wielkopolski Kurator Oświaty.
§2
Cele i zadania wynikające z przepisów prawa
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o
systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych do ustawy, a w szczególności:
1) zapewnia dzieciom pełen rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny i fizyczny
w warunkach poszanowania ich godności osobistej oraz wolności światopoglądowej
i wyznaniowej,
2) zapewnia dzieciom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w Przedszkolu
i w czasie imprez organizowanych poza Przedszkolem,
3) umoŜliwia dzieciom rozwój ich zainteresowań poznawczych, społecznych,
artystycznych
i sportowych,
4) zapewnia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego do kaŜdego
dziecka,

5) realizuje zadania wszystkich dziedzin wychowania,
poczynając od dzieci
najmłodszych,
w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w
szkole,
6) zapewnia się, do końca roku szkolnego 2011/2012, warunki do spełniania
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom, które mają 6 lat a
nie rozpoczynają spełniania obowiązku szkolnego,
7) zapewnia prawo do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego dzieciom w
wieku 5 lat.
2. Działania wychowawcze i edukacyjne Przedszkola koncentrują się w szczególności na:
1) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans,
umacnianiu wiary we własne siły i moŜliwości osiągania sukcesu,
2) zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym i
zdrowym środowisku,
3) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej zgodnej zabawie oraz zdobywania
wiedzy bez względu na zróŜnicowane moŜliwości fizyczne i intelektualne,
4) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dąŜenie do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliŜsze otoczenie,
5) rozwijaniu wraŜliwości moralnej,
6) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w
dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym,
kulturowym i technicznym,
7) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i
wyraŜania własnych myśli i przeŜyć,
8) rozwijaniu wraŜliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
9) zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych,
10) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowaniu czynności
intelektualnych niezbędnych w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
11) zapewnianiu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności.
3. Szczegółowe zadania i sposoby realizacji ustalone są corocznie w planie nadzoru oraz w
planach pracy poszczególnych oddziałów na kaŜdy miesiąc.
4. Przedszkole, w ramach posiadanych moŜliwości, udziela dzieciom i rodzicom pomocy
psychologiczno-pedagogicznej poprzez:
1) rozpoznawanie potencjalnych moŜliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
umoŜliwianie ich zaspokojenia,
2) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,
3) wspieranie dziecka uzdolnionego,
4) organizowanie kontaktów ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
5) ustalanie z rodzicami konieczności przeprowadzania odpowiednich badań w poradni
przez specjalistów,
6) stosowanie, w oparciu o wskazówki wydane przez poradnię, indywidualizacji pracy z
dzieckiem zmierzając w kierunku korygowania nieprawidłowości,
7) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu
wychowania przedszkolnego i programu profilaktyki,
8) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców
9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie:
1) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
2) zajęć dodatkowych dla dzieci potrzebujących pomocy prowadzonych przez
nauczycielki przedszkola w ramach ich moŜliwości ,
3) indywidualizacji pracy z dzieckiem zmierzającym do korygowania występujących
deficytów i trudności.
6. Przedszkole organizuje opiekę dla dzieci niepełnosprawnych poprzez umoŜliwienie im
przebywania w oddziale wraz z innymi dzieci, a takŜe prowadzi działania terapeutyczne

organizowane przez nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu posiadających odpowiednie
kwalifikacje.
7. Przedszkole umoŜliwia podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, religijnej,
etnicznej, językowej poprzez:
1) rozbudzanie przynaleŜności narodowej, regionalnej i lokalnej,
2) ochronę i przekaz narodowego i wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego,
3) aprobatę „dwujęzyczności”, języka literackiego i gwary,
4) kształtowanie szacunku do praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu na
róŜnice rasy, kolor skóry, poglądy polityczne, urodzenia – na podstawie Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka,
5) zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatela, nazwiska stosunków
rodzinnych na podstawie Konwencji o Prawach dziecka.
§3
Sposób realizacji zadań przedszkola
1. Przedszkole realizuje zadania dostosowane do moŜliwości rozwojowych dziecka 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;
wdraŜanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku,
3) wspomaganie rozwoju mowy 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) wdraŜanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych,
7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem,
8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
9) wychowanie przez sztukę - róŜne formy plastyczne,
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych,
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagroŜeń,
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt,
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.
2. Zakres i sposób wykonywania zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych jest
odpowiedni do wieku dzieci, potrzeb środowiskowych i uwzględnia obowiązujące przepisy
bezpieczeństwa i higieny, w szczególności jest ukierunkowany na wspomaganie
indywidualnego rozwoju dziecka, wspierania rodziny w wychowaniu i przygotowaniu
dziecka do nauki szkolnej poprzez:
1) organizowanie róŜnorodnych zabaw,
2) prowadzenie zajęć, poprzez które dzieci poznają samego siebie i świat, nabywają
umiejętności poprzez działanie, uczą się współŜycia w grupie rówieśniczej i
wspólnocie, poznają system wartości,
3) organizowanie innych róŜnorodnych form działalności dzieci,
4) uczestniczenie w imprezach środowiskowych,
5) organizowanie imprez i uroczystości w przedszkolu,
6) ukierunkowanie wszelkiej działalności na rozwój dziecka i udzielanie mu wszelkiej
pomocy.
3. W przedszkolu moŜe być organizowana działalność innowacyjna lub eksperymentalna.
§4

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. Dzieciom zapewnia się bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, wypoczynku i edukacji.
2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania
do wieku i jego moŜliwości z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych.
3. Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć w Przedszkolu oraz poza Przedszkolem
jest organizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w szczególności:
1) podczas przebywania dzieci w przedszkolu (zabawy i zajęcia w sali przedszkolnej,
przebywania w łazience, na stołówce) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczycielwychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe,
2) podczas zabaw i zajęć na boisku Przedszkola – opiekę sprawuje nauczyciel wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe i jeśli jest potrzeba dodatkowo woźna ( szczególnie jeśli są to dzieci 3 – 4 -letnie),
3) podczas spacerów na terenie miejscowości i wyjść poza granice miejscowości opiekę
sprawuje nauczyciel – wychowawca lub nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe a
takŜe dodatkowo woźna,
4) organizacja wycieczek wyjazdowych poza teren miejscowości musi być
zorganizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i ustaleniami
zawartymi w Regulaminie Wycieczek, który obowiązuje w Przedszkolu,
5) w trakcie wycieczek liczba opiekunów jest dostosowana do potrzeb i musi być zgodna
z przepisami w tym zakresie,
6) po przyjściu do Przedszkola w godzinach od 630 do 900 oraz w godzinach od 1400 do
1530 dzieci przebywają w jednym lub w dwóch oddziałach w zaleŜności od potrzeb w
danym roku szkolnym (ilość oddziałów czynnych ponad 5 godzin jest zapisana
corocznie w projekcie organizacyjnym).
4. W przedszkolu prowadzi się systematyczną prace nad zaznajomieniem dzieci
z podstawowymi przepisami ruchu drogowego, stosuje się róŜnorodne formy pracy
sprzyjające opanowaniu umiejętności poruszania się po drogach i współpracuje z
instytucjami zajmującymi się zagadnieniem ruchu drogowego w celu zapewnienia
bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych.
5. W celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu nauczyciel:
1) musi rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz
podstawowymi funkcjami przedszkola, w tym zadania związane z zapewnieniem
dzieciom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,
zarówno tych odbywających się w budynku jak i na boisku a takŜe poza terenem
przedszkolnym.
2) ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece i
zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP i ppoŜ.
3) jest zobowiązany do wykonywania następujących czynności:
a) sprawdzania listy obecności na zajęciach i odnotowywania nieobecności w
dzienniku zajęć,
b) kaŜdorazowo przed rozpoczęciem zajęć sprawdzania miejsca, w którym mają
odbyć się zajęcia i wszelkie zauwaŜone nieprawidłowości uzgodnić z woźną a w
razie stwierdzenia niebezpieczeństwa natychmiast zgłosić dyrektorowi,
c) w momencie przekazywania dzieci innemu nauczycielowi przekazania równieŜ
niezbędnych informacji związanych z dziećmi lub dana sytuacją,
d) nie pozostawiania dzieci bez opieki a w sytuacjach wyjątkowych w razie nagłego
wyjścia z oddziału zapewnienie dzieciom opieki w uzgodniony sposób,
natychmiastowego reagowania na zaistniałe sytuacje i udzielania odpowiedniej
pomocy, jeśli jest ona niezbędna
6. Dzieci sześcioletnie i dzieci pięcioletnie, których droga do domu przekracza 3 km są w
Zdunach dowoŜone autobusem szkolnym a opieka jest zorganizowana w następujący
sposób:
1) dzieci rano na autobus przyprowadzają rodzice i oddają w autobusie pod opiekę
osoby sprawującej nadzór nad dziećmi dowoŜonymi,
2) w autobusie dzieci są pod opieką w/ w osoby,

3) z autobusu dzieci są przyprowadzone do przedszkola przez osobę sprawującą nadzór
nad dziećmi dowoŜonymi,
4) z Przedszkola do świetlicy szkolnej dzieci są odprowadzone przez wyznaczoną
nauczycielkę lub woźną o ustalonej godzinie dostosowanej do potrzeb odjazdu
autobusu szkolnego.
7. Za zgodą rodziców umoŜliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych
wypadków, co organizuje rada rodziców.

§5
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z Przedszkola przez rodziców ( prawnych
opiekunów) lub inne osoby pełnoletnie upowaŜnione przez nich na piśmie.
2. Wzór oświadczenia przygotowuje Przedszkole.
3. Dzieci mogą być odbierane przez dziadków i babcie, ale jeśli są to osoby z miejsca
zamieszkania dziecka i są osobiście znane przez nauczyciela lub woźną.
4. Rodzeństwo moŜe przyprowadzać i odbierać dzieci pod warunkiem ukończenia przez nie
10 lat i na pisemny wniosek rodziców, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem lub
nauczycielką.
5. Pisemne oświadczenia rodziców( prawnych opiekunów) są przechowywane przez
nauczyciela – wychowawcę danego oddziału i są waŜne tylko przez jeden rok szkolny.
6. Oświadczenia mogą dotyczyć konkretnego dnia, jeśli zaistnieje potrzeba wtedy
oświadczenie musi wpłynąć do nauczycielki lub dyrektora na dzień przed daną sytuacją
lub, w wyjątkowych sytuacjach, oświadczenie moŜe wręczyć upowaŜniona osoba.
7. W razie jakiejkolwiek wątpliwości w stosunku do osoby odbierającej dziecko, woźna
kontaktuje się z nauczycielką, która ma prawo wylegitymować osobę na podstawie
dowodu osobistego.
8. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola musi wejść z dzieckiem na teren
Przedszkola do pierwszego pomieszczenia – holu i odczekać aŜ dziecko wejdzie do
szatni i znajdzie się pod opieką woźnej.
9. W oddziałach w Bestwinie i w Konarzewie rodzice wchodzą z dziećmi do szatni i po
przygotowaniu dziecka odprowadzają je do pomieszczenia danego oddziału, oddając pod
opiekę nauczycielce; równieŜ odbierają dziecko bezpośrednio
z oddziału za
porozumieniem z nauczycielką.
10. Osoby odbierające i przyprowadzające dziecko są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo
w drodze do przedszkola i do domu.
11. Przedszkole moŜe odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej
odebrać dziecko będzie wskazywał, ze nie jest ona w stanie zapewnić dziecku
bezpieczeństwa. W takiej sytuacji dziecko pozostaje w przedszkolu do czasu
skontaktowania się z inna osobą( rodzic, prawny opiekun), która moŜe odebrać dziecko.
12. O przypadku kaŜdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
poinformowany dyrektor przedszkola lub osoba zastępująca. W takiej sytuacji
Przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich moŜliwych czynności w celu
nawiązania kontaktu z rodzicami
(prawnymi opiekunami dziecka).
13. Rodzice ( prawni opiekunowie) są zobowiązani do odebrania dziecka do godziny
ustalonego pobytu. Ostatecznie dziecko musi być odebrane do czasu zamknięcia
przedszkola. JeŜeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie ustalonego pobytu lub
czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie
rodziców ( prawnych opiekunów ) dziecka.
14. W przypadku, gdy pod wskazanym numerami telefonów (praca, dom) nie moŜna uzyskać
informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów) dziecka, nauczyciel
oczekuje z dzieckiem w przedszkolu przez pół godziny. Po upływie tego czasu
powiadamia najbliŜszy komisariat policji o niemoŜności skontaktowania się z rodzicami
(prawnymi opiekunami) dziecka.

15. śyczenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być
poświadczone przez orzeczenie sądowe.
16. Do przedszkola nie naleŜy przyprowadzać dziecka chorego, a w przypadku zachorowania
dziecka w czasie pobytu w przedszkolu, zawiadamia się rodziców i są oni zobowiązani do
odebrania dziecka.
17. W przypadku, gdy nie moŜna skontaktować się z rodzicami a następuje nasilenie choroby,
lub w przypadku nagłego zdarzenia z udziałem dziecka, Przedszkole korzysta z usług
pogotowia ratunkowego.

§6
Organy Przedszkola
1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor,
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 statucie.
§7
Kompetencje Dyrektora Przedszkola
1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieŜącą działalnością Przedszkola.
2. Dyrektor Przedszkola:
1) reprezentuje Przedszkole na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i
pracowników administracji i obsługi,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w Przedszkolu
nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały rady
rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących,
6) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie,
7) organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę Przedszkola,
8) organizuje
całokształt
procesu
wychowawczego,
dydaktycznego
i
opiekuńczego.
3. Dyrektor decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych
nauczycielom i innym pracownikom, występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń,
nagród i innych wyróŜnień dla nauczycieli i innych pracowników.
4. Dyrektor ma prawo do:
1) wydawania poleceń wszystkim pracownikom,
2) zatrudniania i zwalniania pracowników,
3) premiowania i nagradzania pracowników,
4) decydowania o wewnętrznej organizacji pracy Przedszkola i jego funkcjonowaniu,
5) podpisywania dokumentów i korespondencji.
5. Dyrektor odpowiada za:
1) poziom uzyskiwanych efektów w zakresie organizowanego procesu wychowawczo dydaktycznego,
2) prawidłową organizację i przebieg pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

3) zgodność funkcjonowania Przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego
statutu, bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiektach Przedszkola oraz stan
sanitarny i stan ochrony przeciwpoŜarowej,
4) celowe wykorzystanie środków w ramach przyznanego budŜetu na działalność
Przedszkola,
5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i pracowniczej oraz bezpieczeństwo
pieczęci, druków ścisłego zarachowania i innej dokumentacji.
6. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną,
Radą Rodziców z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny oraz
instytucjami kontrolującymi.
7. Dyrektor Przedszkola koordynuje współpracą organów przedszkola, zapewniając im
swobodne działanie zgodne z prawem oraz zapewnia bieŜący przypływ informacji
między nimi.
8. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go nauczyciel wyznaczony
przez organ prowadzący.
§8
Kompetencje Rady Pedagogicznej
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
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 zbiera się na obowiązkowych spotkaniach zgodnie z
harmonogramem spotkań.
6. Posiedzenia plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę bieŜących potrzeb. Zebrania
mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z
inicjatywy przewodniczącego, rady rodziców, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3
członków Rady Pedagogicznej.
7. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej naleŜy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
w Przedszkolu,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do
Przedszkola,
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola – projekty organizacyjne,
2) tygodniowy rozkład zajęć,
3) projekt planu finansowego,
4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień,
5) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych,
6) programy wychowania przedszkolnego – na wniosek dyrektora.
10. Rada pedagogiczna:
1) przygotowuje projekt statutu Przedszkola albo jego zmian,
2) uchwala zmiany statutu Przedszkola,
3) opracowuje i uchwala regulamin swojej działalności,

4) wnioskuje o udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
5) wnioskuje o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
11. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Pedagogicznej zawiera Regulamin
Rady Pedagogicznej.
§9
Kompetencje Rady Rodziców
1. W Przedszkolu działa rada Rodziców stanowiąca reprezentacje rodziców dzieci
uczęszczających do Przedszkola.
2. Rada rodziców:
1) uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa wewnętrzna strukturę i tryb
pracy rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady,
2) wspiera statutową działalność Przedszkola,
3) moŜe występować do rady pedagogicznej, dyrektora, organu prowadzącego lub
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi
wszystkich spraw Przedszkola,
4) współpracuje z Przedszkolem w celu ujednolicania oddziaływań wychowawczych.
3. Do kompetencji rady rodziców naleŜy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu profilaktyki oraz programu
wychowawczego,
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i
kształcenia,
3) opiniowanie projektu planu finansowego Przedszkola.
4. Na wniosek dyrektora rada rodziców wyraŜa opinie o pracy nauczyciela ubiegającego się
o wyŜsze stopień awansu zawodowego.
5. Szczegółowe informacje dotyczące działalności rady Rodziców zawiera Regulamin Rady
Rodziców.
§ 10
Zasady współdziałania organów Przedszkola
1. KaŜdemu organowi zapewnia się moŜliwość swobodnego działania i podejmowania
decyzji w granicach ustawowych kompetencji, a ponadto organy współpracują ze sobą w
celu współdziałania, wymiany informacji poprzez:
1) wspólne spotkania, zebrania,
2) przekazywania informacji w formie ogłoszeń,
3) róŜne kontakty w Przedszkolu.
2. Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób:
1) ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające w
szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w
przepisach prawa i Statucie Przedszkola,
2) zapewniają bieŜącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i
planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków
rady
(rodziców lub pedagogicznej), wymianę informacji poprzez przewodniczących
rad, pisemne przedstawienie sprawy,
3) kaŜdy z organów dysponuje moŜliwością zwołania wspólnego spotkania w celu
wymiany informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji,
4) tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie z ustaleniami
w regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz
jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania. Informacje o spotkaniach mają formę pisemną ( ogłoszenia, księga
zarządzeń) i powinny się ukazać co najmniej 2 dni przed planowanym spotkaniem.

§ 11
Sposób rozwiązywania sporów miedzy organami przedszkola
1. UmoŜliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola z udziałem
zainteresowanych stron, bez angaŜowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzane
będą rozmowy negocjacyjne w celu zaŜegnania lub złagodzenia konfliktu.
2. Sprawy sporne między organami przedszkola są przez nie kierowane do rozstrzygnięcia
przez dyrektora, który pełni rolę mediatora i czuwa nad zgodnością podejmowanych
decyzji z obowiązującym prawem.
3. JeŜeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę moŜe ona
zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego, do organu sprawującego
nadzór pedagogiczny, związków zawodowych lub sądu.
4. informowane Jeśli spór rozstrzyga organ nadzorujący, prowadzący, związki zawodowe
lub sąd – strony są o rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady
Rodziców.
§ 12
1. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną, która :
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy
programowej wychowania przedszkolnego,
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września kaŜdego roku, a kończy
z dniem 31 sierpnia następnego roku.
3. Organizacja Przedszkola uwzględnia przepisy w tym zakresie i jest dostosowana do
potrzeb i moŜliwości dzieci.
§ 13
1. Podstawową jednostką organizacyjną w Przedszkolu jest oddział obejmujący dzieci
w zbliŜonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
W przypadku oddziału w Konarzewie w jednym oddziale przebywają dzieci w wieku od 3
do 6 lat.
2. Liczba dzieci w oddziale nie moŜe przekraczać 25.
3. Minimalną liczbę dzieci w oddziale, jeśli zaistnieje taka potrzeba, ustala organ
prowadzący,.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola, jeŜeli są spełnione
następujące warunki:
1) przedłoŜone zostanie orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
2) rodzaj niepełnosprawności umoŜliwia przebywanie dziecka w oddziale bez
konieczności zapewnienia dodatkowej pomocy,
3) niepełnosprawność dziecka nie wymaga specjalistycznej opieki, której nie moŜe
zapewnić Przedszkole.
§ 14
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza w kaŜdym oddziale jest ukierunkowana
na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, którą ustala Minister
Edukacji Narodowej
2. W poszczególnych oddziałach praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza jest
prowadzona zgodnie z
programem
wychowania przedszkolnego, który jest
dopuszczony do uŜytku zgodnie z przepisami w tym zakresie.

3. Działalność wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza moŜe być wspomagana poprzez
korzystanie z kart pracy dostosowanych do wieku i moŜliwości dzieci, których
wprowadzenie musi być uzgodnione w kaŜdym roku szkolnym z rodzicami.
4. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
5. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe z religii, z zachowaniem następujących zasad:
1) zajęcia prowadzi nauczyciel-katecheta z odpowiednimi kwalifikacjami,
2) zajęcia są prowadzone na podstawie programu do tego typu zajęć, który jest
dopuszczony do uŜytku zgodnie z przepisami w tym zakresie,
3) czas trwania tych zajęć jest dostosowany jest do moŜliwości rozwojowych dzieci i
trwa:
a)
z dziećmi 3-4-letnimi – 15 minut,
b)
z dziećmi 5-6-letnimi – 30 minut.
6. Przedszkole organizuje inne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli przedszkola
z zachowaniem następujących zasad:
1) zajęcia dodatkowe naleŜy organizować poza czasem pracy przeznaczonym na
realizację podstawy programowej,
2) czas i rodzaj zajęć musi być dostosowany do wieku i moŜliwości dzieci,
3) udział dzieci w zajęciach musi być uzgodniony z rodzicami ( pisemna zgoda
rodziców),
4) ewentualne koszty tych zajęć są w całości finansowane przez rodziców,
5) zajęcia muszą być dokumentowane,
6) zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli przedszkola są prowadzone na
podstawie programu dopuszczonego do uŜytku zgodnie z przepisami w tym zakresie,
lub, w ramach zajęć dodatkowych, nauczyciele realizują własny projekt edukacyjny.
7. Przedszkola umoŜliwia prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych na terenie
przedszkola, które są prowadzone przez osobę z odpowiednimi kwalifikacjami a ich
przebieg i organizację określa umowa na prowadzenie zajęć logopedycznych
8. Przedszkole umoŜliwia odbywanie innych zajęć dodatkowych ( np. z języka obcego).
Których przebieg i prowadzenie organizuje rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem, z
zachowaniem przepisów w tym zakresie.
9. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w Przedszkolu określają
odrębne przepisy.
§ 15
Liczba oddziałów i ich lokalizacja.
Przedszkole jest placówką wielooddziałową a liczba oddziałów kaŜdym roku szkolnym jest
dostosowana do aktualnych potrzeb, nie więcej jednak niŜ:
1) w Zdunach – 7 oddziałów,
2) w Bestwinie – 2 oddziały,
3) w Konarzewie – 1 oddział,
co jest odnotowane w Projekcie Organizacyjnym na dany rok szkolny.
§ 16
Organizacja Przedszkola
1. Szczegółową organizację pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej w danym
roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Przedszkola, który opracowuje dyrektor do
dnia 10 maja danego roku i przedkłada do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

Czynności związane z opracowaniem arkusza muszą zakończyć się do dnia 31 maja
danego roku.
2. W arkuszu organizacyjnym określa się corocznie:
1) liczbę dzieci, oddziałów i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników wraz z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych przez organ prowadzący.
§ 17
Ramowy rozkład dnia
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, z
uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, który musi być zaopiniowany przez radę
pedagogiczną.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia dla tego oddziału biorąc pod uwagę
potrzeby i zainteresowania dzieci, z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobów
realizacji ujętych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
3. Rozkład pracy z dziećmi w ciągu roku szkolnego moŜe ulegać modyfikacji zaleŜności od
potrzeb organizacyjnych.
§ 18
Zasady funkcjonowania Przedszkola.
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny – z wyjątkiem przerwy wakacyjnej
ustalonej w miesiącu sierpniu. Przerwa moŜe być ustalona w innym terminie w zaleŜności
od potrzeb rodziców.
2. Zmiany dotyczące przekształcenia lub likwidacji placówki dokonuje organ prowadzący z
końcem danego roku. Organ prowadzący jest obowiązany co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem działań zawiadomić o zamiarze i przyczynach podjętych decyzji:
rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, właściwego kuratora oświaty oraz
organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia
przedszkoli.
§ 18
Dzienny czas pracy przedszkola
1. Czas pracy poszczególnych oddziałów jest dostosowany w kaŜdym roku szkolnym do
potrzeb, jednak nie moŜe przekroczyć:
1) w Zdunach – 9 godzin ( jeden lub dwa oddziały), pozostałe 5 godzin,
2) w Bestwinie – 5 godzin,
3) w Konarzewie – 5 godzin.
2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin.
3. Przedszkole funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący arkuszem
organizacyjnym na dany rok szkolny.
§ 19
Terminy przerw w pracy Przedszkola.
1. Terminy przerw w pracy ustalone są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora – po
uzgodnieniu z rodzicami.
2. Dniami wolnymi w Przedszkolu są dni ustawowo wolne od pracy ( niedziele, święta,
soboty).

3. Czas pracy poszczególnych oddziałów ustalony w arkuszu organizacyjnym obowiązuje od
września do końca czerwca, w lipcu Przedszkole jest dostosowane do potrzeb rodziców –
rodzice zgłaszają dzieci, które będą uczęszczać w lipcu do Przedszkola do 25 czerwca –
dyrektor sporządza plan pracy na lipiec i przedkłada do zatwierdzenia przez organ
prowadzący nie później niŜ 30 czerwca danego roku.
§ 20
Zasady odpłatności za Przedszkole.
1. Opłaty za dodatkowe świadczenia w Przedszkolu i korzystanie z posiłków przez dzieci i
personel ustala organ prowadzący.
1) opłaty są dokonywane przez rodziców w terminie do dnia 20 kaŜdego miesiąca, w
siedzibie Przedszkola,
2) opłaty dokonywane są co miesiąc w wysokości ustalonej przez organ prowadzący,
3) opłaty za produkty do przygotowywania posiłków są dokonywane za dni obecności w
danym miesiącu, za kaŜdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu odlicza się
dzienną stawkę Ŝywieniową za produkty.
4) Pracownicy Przedszkola mają prawo do korzystania z posiłków po uiszczeniu opłaty
za koszty przygotowania posiłku (produkty i przygotowanie).
2. Rodzice są zobowiązani do regularne uiszczania ustalonych opłat .
§ 21
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.
1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych, administracyjnych i
pracowników obsługi.
2. Pracownicy pedagogiczni to nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym nauczyciel katecheta posiadający niezbędne
kwalifikacje.
3. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno – obsługowych jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości.
4. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci.
5. W trakcie wykonywania obowiązków zawodowych wszyscy pracownicy przedszkola
zobowiązani są w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy,
2) przestrzegać regulaminy pracy i ustalonego w placówce porządku,
3) przestrzegać przepisów oraz zasad i bezpieczeństwa i higieny pracy, a takŜe
przepisów przeciw poŜarowych i uczestniczyć w szkoleniach z tego zakresu,
4) przestrzegać statutu przedszkola,
5) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie i sprzęt oraz zachować w tajemnicy
informacje, których ujawnienie mogłaby narazić pracodawcę na szkodę,
6) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
7) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współŜycia społecznego,
8) przestrzeganie ochrony danych osobowych.
6. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do realizacji zaleceń dyrektora i osób
kontrolujących.
7. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do realizacji wszystkich innych zadań zleconych
przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieŜącej działalności placówki.
8. Szczegółowy zakres czynności i obowiązków ustala dyrektor przedszkola i pracownicy
otrzymują go na piśmie.
§ 22

Prawa i obowiązki nauczyciela
1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo, postawę
moralną, z poszanowaniem godności osobistej wychowanka.
2. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą
i dydaktyczną.
3. Nauczyciele wykonują zadania związane z pracą wychowawczo - dydaktyczną
i opiekuńczą, współpracują z rodzicami, planują pracę i prowadzą jej dokumentację,
prowadzą obserwacje pedagogiczne i jej dokumentację, współpracują ze specjalistami
świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
4. Zakres zadań nauczycieli obejmuje:
1) odpowiedzialność za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) znajomość programu i systematyczna jego realizacja z zastosowaniem znanych
metod i form pracy a takŜe uwzględniając nowoczesne rozwiązania w tej dziedzinie,
3) znajomość grupy dziecięcej, poszczególnych jej członków, ich potrzeb i moŜliwości,
4) tolerancję i szacunek dla ludzi o odmiennych przekonaniach religijnych i
światopoglądowych,
5) kierowanie wychowaniem jako procesem o charakterze wszechstronnym,
6) przekazywanie rzetelnej wiedzy o otaczającym świecie, społeczeństwie i kulturze,
7) rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci i ich zainteresowań,
8) kształtowanie takich cech charakteru jak pracowitość, punktualność, czystość,
porządek, wytrwałość, skłonność do śmiałych poczynań, umiejętność pokonywania
trudności,
9) ustawiczne uczenie się i doskonalenie w zakresie wykonywanej pracy,
10) troska o wygląd , wyposaŜenie i urządzenie sal zajęć oraz wystrój Przedszkola,
11) udzielanie instruktaŜu i wskazówek nauczycielom praktykantom odbywającym praktyki
pedagogiczne,
12) przestrzeganie obowiązujących zasad planowania zapewniających ciągłość
i
systematyczność procesu wychowania.
5. W ramach zadań związanych z bezpiecznym i higienicznym pobytem dzieci nauczyciel:
1) odpowiada za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,
2) czuwa nad prawidłowym spoŜywaniem posiłków przez dzieci,
3) czuwa nad prawidłowym wypoczynkiem dzieci,
4) czuwa nad tym, aby dzieci nie przemęczały się w czasie zabaw ruchowych, spacerów
i wycieczek,
5) czuwa nad czystością osobistą dzieci,
6) izoluje dzieci z podwyŜszoną temperaturą i wysypką, zawiadamia o tym rodziców
(prawnych opiekunów),
7) okresowo kontroluje zabawki i sprzęt w celu wyeliminowania uszkodzonych,
mogących stanowić zagroŜenie dla dzieci,
8) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela
(katechety) i przekazaniu wszystkich informacji dotyczących wychowanków,
9) nauczyciel moŜe opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym
czasie opiekę innego nauczyciela lub w razie, gdy nie ma moŜliwości powierzenia
dzieci innemu nauczycielowi, innemu pracownikowi, który jak najszybciej musi
powiadomić dyrektora, osobę zastępująca dyrektora lub innego nauczyciela, z
którym skontaktuje się najszybciej,
10) w wypadkach nagłych wszystkie działania nauczycieli i pracowników przedszkola
bez względu na zakres ich czynności słuŜbowych w pierwszej kolejności skierowane
są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
6. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków słuŜbowych, korzysta z
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w
ustawie z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks Karny ( Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zmianami)

7. Nauczyciel ma prawo do podejmowania nowatorskich rozwiązań programowych,
organizacyjnych lub metodycznych, indywidualnie lub zespołowo, po zasięgnięciu opinii
Rady Pedagogicznej, Rady rodziców i po dopuszczeniu przez dyrektora Przedszkola.
8. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej oraz ze strony wyspecjalizowanych
w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych.
9. Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego i podręczników,
spośród programów i podręczników dopuszczonych do uŜytku szkolnego oraz w sprawie
doboru metod i form pracy. Nauczyciel ma teŜ prawo opracowania własnego programu
wychowania przedszkolnego.
10. Nauczyciel zatrudniony w przedszkolu musi posiadać kwalifikacje dające uprawnienia do
tej pracy, co określają odrębne przepisy.
11. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli określają odrębne przepisy.
12. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie moŜe przekraczać
40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować:
1) zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z
wychowankami w wymiarze godzin przydzielonych w projekcie organizacyjnym na
dany rok szkolny,
2) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.
13. Nauczyciel prowadzi niezbędną dokumentacje pedagogiczna określona odrębnymi
przepisami.
§ 23
Pracownicy administracyjno – obsługowi
1. Przedszkole zatrudnia
pracowników administracyjno-obsługowych na następujące
stanowiska:
1) kasjer,
2) intendent,
3) woźna,
4) kucharka,
5) pomoc kuchenna,
6) pracownik gospodarczy,
7) pracownik do obsługi c. o,
2. Liczba etatów pracowników administracyjno – obsługowych jest corocznie odnotowana w
arkuszu organizacyjnym.
3.
Zakres zadań pracowników administracyjno – obsługowych wynika z odrębnych
przepisów, natomiast w zakresie zadań związanych z zapewnieniem dzieciom
bezpieczeństwa pracownicy bezpośrednio obsługujący dzieci lub wykonujący te czynności
w ramach zastępstwa są zobowiązani do:
1) dbania o bezpieczne wchodzenie i wychodzenie dzieci z przedszkola poprzez
zwracanie uwagi na osoby odbierające i przyprowadzające dzieci,
2) współpracowanie z nauczycielkami w zakresie uzgodnienia osób, które są uprawnione
do przyprowadzania i odbierania dzieci,
3) stwarzania atmosfery sprzyjającej dobremu samopoczuciu dziecka w momencie
wchodzenia dzieci do przedszkola,
4) dbanie o właściwe bezpieczne warunki w pomieszczeniach przedszkola i szybkie
reagowanie na róŜne zagroŜenia,
5) wspomaganie dzieci w wykonywaniu czynności samoobsługowych,
6) wypełnianie zadań w czasie wychodzenia dzieci na spacery, wycieczki, w tym takŜe
na wycieczki wyjazdowe, zgodnie z ustaleniami zawartymi w regulaminie
obowiązującym w tym zakresie w przedszkolu,
7) zapewnianie sprawnego działania przedszkola zmierzającego w kierunku stwarzania
dzieciom jak najbardziej bezpiecznych warunków pobytu.

4. Pracownicy zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy słuŜbowej, przepisów bhp i ppoŜ.
5. Pracownicy otrzymują szczegółowy zakres zadań i obowiązków przed rozpoczęciem
pracy lub w razie zmian wynikających z potrzeby uaktualnienia zadań lub zmian na
stanowisku pracy.
6. Pracownicy administracyjno-obsługowi wykonują swoje czynności w ramach
samodzielnych stanowisk lub w ramach jednego etatu łączy się wykonywanie róŜnych
czynności.
§ 24
1. W Przedszkolu moŜe być utworzone stanowisko wicedyrektora, na wniosek dyrektora a
decyzje w tej sprawie podejmuje organ prowadzący.
2. W razie, gdy nie jest utworzone stanowisko wicedyrektora, organ prowadzący wyznacza
osobę, która zastępuje dyrektora w czasie jego nieobecności.
§ 25
1. Dyrektor Przedszkola powierza kaŜdy oddział opiece nauczyciela, który pełni rolę
wychowawcy danego oddziału.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, w miarę
moŜliwości, nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez 4 lata – przez okres
uczęszczania dzieci do Przedszkola.
§ 26
1. W Przedszkolu moŜe być utworzony oddział integracyjny – wtedy naleŜy spełnić warunki
niezbędne do działalności takiego oddziału.
2. W przedszkolu moŜe być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, jeŜeli są
spełnione podstawowe warunki związane z kwalifikacjami i wymogami w tym zakresie.
§ 27
Zakres działań nauczycieli
1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami dotyczy całości
oddziaływań Przedszkola, i tak:
1) nauczyciel zobowiązany jest do współdziałania z rodzicami dzieci w sprawach
wychowania i nauczania, do zaznajamiania rodziców z zadaniami wynikającymi z
programu realizowanego w danym oddziale, do przekazywania informacji o dziecku,
jego zainteresowaniach, zdobytych wiadomościach, umiejętnościach, jego rozwoju a
takŜe o jego trudnościach, czy sprawach niepokojących w zachowaniu,
2) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i nauczania
dzieci,
3) rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań i zamierzeń wychowawczo-dydaktycznych w określonym
oddziale,
b) znajomości przepisów dotyczących przyjmowania dzieci i funkcjonowania
Przedszkola,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowaniu,
rozwoju oraz przyczynach trudności,
d) uzyskiwania informacji i porad w sprawach postępowania z dzieckiem,
4) rodzice mają obowiązek do:
a) przestrzegania niniejszego statutu,
b) respektowania uchwał rady pedagogicznej,
c) przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola lub przez upowaŜniona
osobę przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
d) terminowego uiszczania opłat za Przedszkole,

e) niezwłocznego zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
f) informowania o sprawach związanych ze zdrowiem dziecka ( uczulenia, alergie i
inne).
5) współpraca nauczycieli i rodziców obejmuje:
a)
uczestnictwo rodziców w spotkaniach organizowanych przez dyrektora i
nauczyciela -wychowawcę zgodnie z przyjętym planem pracy Przedszkola, w celu
podniesienia kultury pedagogicznej rodziców – zebrania oddziałowe organizuje się
co najmniej 4 razy w roku szkolnym,
b) uczestnictwo rodziców w uroczystościach przedszkolnych i zajęciach otwartych
przybliŜających im metody i formy pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym,
c) informowanie rodziców na bieŜąco o zadaniach i zamierzeniach wychowawczych i
dydaktycznych wynikających z planu pracy,
d) organizowanie wystaw prac dziecięcych dla zobrazowania stopnia osiąganych
umiejętności manualnych, plastyczno-konstrukcyjnych i potwierdzających zakres
zdobytej wiedzy i umiejętności,
e) prowadzenie wymiany informacji w ramach kontaktów z rodzicami prowadzonych
na bieŜąco w ustalonych terminach.
2. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy
wychowawczo – dydaktycznej dotyczy całości oddziaływań Przedszkola, i tak:
1) nauczyciel jest zobowiązany do pełnej znajomości zadań zawartych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego oraz w wybranym do realizacji programie
wychowania przedszkolnego,
2) nauczyciel jest zobowiązany do pisemnego planowania pracy wychowawczo –
dydaktycznej oraz właściwego jej dokumentowania,
3) nauczyciel prowadzi następującą dokumentację:
a) dziennik zajęć,
b) plan pracy wychowawczo-dydaktycznej opracowywany na kaŜdy miesiąc,
c) rejestr prowadzonych obserwacji ,
d) rejestr wyników mierzenia jakości pracy,
e) rejestr wyników sprawdzania poziomu gotowości szkolnej.
4) dzienniki prowadzone są na bieŜąco, wpisy muszą być dokonywane codziennie
z uwzględnieniem reguł i przyjętych zasad. Plany są pisane miesięcznie według
uzgodnionego przez radę pedagogiczną schematu i są przedkładane do wglądu
dyrektorowi do 25 dnia kaŜdego miesiąca.
3. W ramach zadań związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznej nauczyciel jest
zobowiązany do prowadzenia obserwacji lub diagnozy kaŜdego dziecka w tym celu:
1) prowadzi bieŜąca obserwację, mającą na celu poznanie potrzeb i moŜliwości
rozwojowych dziecka,
2) prowadzi diagnozę gotowości szkolnej dzieci 5 – letnich oraz dzieci 6 – letnich, które
do roku szkolnego 2011/2012 spełniają obowiązek rocznego przygotowania w
Przedszkolu, która słuŜy zindywidualizowaniu pracy z dzieckiem i zaangaŜowaniu
rodziców w jego rozwój oraz w przypadku zaobserwowanych deficytów współpracy z
poradnia psychologiczno – pedagogiczna,
3) prowadzi rejestr obserwacji, zgodnie z przyjętymi zasadami oraz rejestr prowadzonej
diagnozy zgodnie z zasadami właściwymi do wybranej metody diagnozy w danym
roku szkolnym,
4) przekazuje rodzicom informacje o dokonywanych obserwacjach i diagnozie zgodnie z
ustaleniami i zasadami w tym zakresie,
5) wykorzystuje materiały przygotowywane przez radę pedagogiczna lub wybrane z
innych propozycji do diagnozowania zdobywanych wiadomości i umiejętności,
6) informuje rodziców o wszystkich wynikach dokonywanych pomiarów lub badań
4. W ramach zadań związanych z organizowaniem współpracy ze specjalistami nauczyciel
współpracuje z osobami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, opiekę
zdrowotną poprzez:
1) współpracę z psychologiem, pedagogiem, logopedą w ramach kontaktów z Poradnią
Psychologiczno - Pedagogiczną
w Krotoszynie, polegającą na zapraszaniu

specjalistów na spotkania z nauczycielami, rodzicami i na obserwację dzieci podczas
swobodnych zabaw i organizowanych zajęć,
2) nawiązywanie kontaktów z higienistką, lekarzem, stomatologiem świadczącymi usługi
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia lub innymi w celu dbania o zdrowie i
właściwy rozwój dzieci,
3) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawcze,
4) wspomaganie rodziców poprzez wskazywanie moŜliwości korzystania z usług
specjalistów.
§ 28
Wychowankowie Przedszkola.
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 lat do 5 lat oraz dzieci 6 - letnie, które do roku
szkolnego 2011/2012 spełniają obowiązkowe roczne przygotowanie w Przedszkolu.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci,
które ukończyły 2, 5 roku.
3. Dzieci, o których mowa w ust. 2, mogą być przyjęte do Przedszkola, jeśli są spełnione
łącznie następujące warunki:
1) dziecko potrafi korzystać z urządzeń sanitarnych i samodzielnie załatwiać potrzeby
fizjologiczno – higieniczne przy niewielkiej pomocy dorosłych,
2) w przedszkolu, po przyjęciu wszystkich dzieci w wieku 3-6 lat, są wolne miejsca.
4. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny, moŜe uczęszczać do Przedszkola do
końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
§ 29
Zasady rekrutacji
1. Przyjęcia do Przedszkola odbywają się corocznie w miesiącu marcu, z zachowaniem
następujących zasad:
1) rodzice pobierają w Przedszkolu kartę zgłoszenia dziecka, którą po wypełnieniu
składają w kancelarii Przedszkola do końca marca kaŜdego roku,
2) przyjęcia dzieci dokonuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami, a mianowicie w
pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 – letnie, dzieci 5 letnie, dzieci matek lub
ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do
pracy oraz niezdolność do egzystencji, a takŜe dzieci umieszczone w rodzinach
zastępczych,
3) przyjęcia dzieci dokonuje dyrektor na podstawie złoŜonych kart zgłoszeń
4) w przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych przekracza liczbę miejsc określoną w
orzeczeniu organizacyjnym, przyjęć dzieci dokonuje Komisja Kwalifikacyjna, którą
powołuje organ prowadzący w następującym składzie:
a) dyrektor,
b) przedstawiciel organu prowadzącego,
c) przedstawiciel rady rodziców,
d) przedstawiciel rady pedagogicznej,
5) komisja kwalifikuje dzieci do Przedszkola, sporządza protokół wraz z listą dzieci
przyjętych do Przedszkola, podając ją do publicznej wiadomości oraz zawiadamia
rodziców dzieci nieprzyjętych o poczynaniach i trybie postępowania odwoławczego –
informacja na tablicy ogłoszeń lub indywidualnie na adres domowy.
6) Prace komisji muszą zakończyć się do dnia 20 kwietnia danego roku.
§ 30

Prawa i obowiązki dzieci
1. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do właściwie zorganizowanego
procesu wychowawczego, opiekuńczego i dydaktycznego, a w szczególności do:
1) uczestniczenia w zabawach lub samodzielnego ich organizowania, gdyŜ ta forma jest
podstawową formą działalności dzieci w wieku przedszkolnym,
2) uczestniczenia w zajęciach, spacerach, wycieczkach, uroczystościach i wszelkich
innych formach działalności organizowanych w ramach procesu wychowawczodydaktycznego i opiekuńczego,
3) przebywania w warunkach dających im poczucie bezpieczeństwa.
2. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w
szczególności:
1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, Ŝyczliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyraŜania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania jego własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na kaŜdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
3. Dziecko w Przedszkolu obowiązane jest do:
1) przestrzegania kodeksu postępowania, który jest ustalony w oddziale,
2) stosowania wszelkich umów opracowanych wspólnie przez nauczyciela i dzieci
dotyczących współŜycia w Przedszkolu.
4. Rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających
do Przedszkola w następujących przypadkach:
1) nieobecność nieusprawiedliwiona trwająca dłuŜej niŜ 1 miesiąc,
2) rodzice nie uiszczają ustalonych opłat za Przedszkole przez okres dwóch miesięcy
bez uzasadnienia powodu,
3) dziecko swoim zachowaniem zagraŜa zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci, co
musi być potwierdzone przez specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
4) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu.
5. Dyrektor zawiadamia na piśmie rodziców o skreśleniu z listy dzieci i powiadamia
przyczynach skreślenia.
§ 31
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.
3. Zmiany w statucie uchwala rada pedagogiczna. Po uchwaleniu dwóch zmian dyrektor
ogłasza tekst jednolity wydając stosowne zarządzenie.

