Statut Przedszkola „Nasze Bambino” w Wyszkowie

STATUT
PRZEDSZKOLA
„NASZE BAMBINO” W WYSZKOWIE

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej
zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi: Przedszkole „Nasze
Bambino”.
2. Przedszkole jest placówką spełniającą wymagania w zakresie odbywania przez dzieci
6 letnie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Organem prowadzącym przedszkole niepubliczne jest: Zakład Doskonalenia Zawodowego
w Warszawie, ul. Podwale 13, 00-252 Warszawa.
4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: ul. Komisji Edukacji Narodowej 2, 07-200
Wyszków.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty
w Warszawie –Delegatura w Ostrołęce.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§2
1.Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), w ustawie Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
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poz. 59) oraz w przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności
programowej wychowania przedszkolnego.

w podstawie

§3
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co
umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie
doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia
dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
2. Cel ten będzie realizowany poprzez następujące zadania:
1)! wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w: fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2)! tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3)! wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4)! zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5)! dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, możliwości percepcyjnych
6)! i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
7)! wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
8)! tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
9)! przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych;
10)!tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
11)!tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody;
12)!tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, prezentowania
wytworów pracy;
13)!współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
2!
!

Statut Przedszkola „Nasze Bambino” w Wyszkowie

!

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz rozwoju dziecka;
14)!kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
15)!systematyczne uzupełnianie (zgoda rodziców) realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
16)!systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
17)!organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
18)!tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§4
1. Placówka realizując zaspokajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1)! dobrem dziecka;
2)! potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych;
3)! koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia,
rozwój zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
2. Do zadań nauczycieli, specjalistów w przedszkolu, szkole i placówce należy
w szczególności:
1)! rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dziecka;
2)! określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
3)! rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub
placówki;
4)! podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału
dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich
funkcjonowania;
3. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:
1)! obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii
rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących
obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną
zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna)
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§5
1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności
na:
1)! rozpoznawaniu
i
zaspakajaniu
indywidualnych
potrzeb
rozwojowych
i edukacyjnych dziecka;
2)! rozpoznaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
3)! czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka
4)! w przedszkolu;
5)! wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka;
6)! stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola
oraz w środowisku społecznym.
7)! wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
i dydaktycznych;
8)! rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
1)! niepełnosprawnym;
2)! niedostosowanym społecznie,
3)! zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
4)! z zaburzeniami zachowania lub emocji;
5)! ze szczególnymi uzdolnieniami;
6)! ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
7)! z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowej;
8)! z chorobami przewlekłymi;
9)! z sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
10)! z niepowodzeniami edukacyjnymi;
11)! z zaniedbaniami środowiskowymi, wynikającymi z trudnych warunków bytowych
ucznia i rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu
zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom i nauczycielom w formie
porad, warsztatów i konsultacji.
6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1)! rodziców dziecka;
2)! dyrektora przedszkola;
3)! nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
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5)! pomocy nauczyciela;
6)! asystenta nauczyciela;
7)! pracownika socjalnego;
8)! asystenta rodziny;
9)! kuratora sądowego;
10)! organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.
9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1)! zajęć rozwijających uzdolnienia;
2)! zajęć specjalistycznych: logopedycznych; rozwijających kompetencje emocjonalnospołeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
3)! porad i konsultacji.
10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1)! rodzicami dziecka;
2)! poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,

zwanymi dalej „poradniami”;
3)! innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
4)! organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

§6
1. Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez:
1)! wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego
2)!
3)!
4)!
5)!
6)!

kraju, województwa, regionu, miasta;
organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;
wskazywanie dzieciom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów
współczesnych;
pielęgnowanie tradycji związanych z miastem, miejscowością, najbliższym
środowiskiem;
organizowanie na życzenie rodziców nauki religii.
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§7
1. Dziecku objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla
dziecka indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego uwzględniającego zalecenia
zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
2. Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich
potrzeb oraz możliwości przedszkola poprzez:
1)! realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu;
2)! dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb

i możliwości dzieci;
3)! dostosowanie warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;
4)! dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem.
ROZDZIAŁ III
Sposób realizacji zadań przedszkola
§8
1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki
w szkole poprzez:
1)! atrakcyjne i ciekawe prowadzenie zajęć z zastosowaniem różnych metod;
2)! realizacja programu wychowania przedszkolnego.
3)! pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej,
4)!
5)!
6)!
7)!

interwencji specjalistycznej;
informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie
sukcesach i niepowodzeniach;
informowanie o objawach wskazujących na konieczność konsultacji z określonymi
specjalistami;
uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych
w przedszkolu i w poszczególnych oddziałach;
upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach.
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§9

1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub
doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób:
1)! dyrektor przedszkola może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca

zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie;
2)! jeżeli o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do Ośrodka Pomocy Rodzinie rodzic
lub opiekun, dyrektor przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia
wszechstronnej informacji lub pomocy w załatwieniu sprawy;
3)! konsultacje i porady ze specjalistami.
§ 10

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu:
1)! opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele

oraz pomoce nauczyciela;
2)! rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie
przedszkolnym uwzględnia rozkład dnia w przedszkolu;
3)! dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie;
4)! zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki
pogodowe;
5)! sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie;
6)! stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich
działalności.
7)! dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu,
estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi;
8)! korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne,
uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na zapewnienie
prawidłowej organizacji pracy przedszkola;
9)! wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne
oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej;
10)!w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia
o tym nauczycielki lub dyrektora placówki, a po każdej chorobie zakaźnej przedłożyć
zaświadczenie od lekarza o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola;
11)!w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu
nauczycielka zobowiązana jest:
a) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
b) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
c) powiadomić rodziców dziecka,
d) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;
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2. Zasady organizacji wycieczek i spacerów zawarte są w Regulaminie Spacerów i Wycieczek
Przedszkola Nasze Bambino w Wyszkowie.
§ 11

1. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1)! Dzieci powinny być przyprowadzane do placówki w godzinach 6:30 – 8:30.
2)! W przypadku spóźnienia dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie
3)!
4)!

5)!

6)!

7)!
8)!

9)!

pracownikom przedszkola.
Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo
w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
Przyjmuje się, że moment przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pomiędzy Rodzicami a Przedszkolem jest:
a) w przypadku, kiedy miejscem przyprowadzenia dziecka jest sala zabaw opiekę
nad dzieckiem przejmuje nauczyciel;
d) osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko z Przedszkola przekazuje je i
odbiera bezpośrednio od pracownika Przedszkola. Przyjmuje się zasadę, że takim
momentem jest przywitanie się lub pożegnanie dziecka z tą osobą, po tym fakcie
Rodzic, upoważniona do odbioru osoba ponosi odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dziecka, również w przypadku jeżeli będzie nadal przebywało na
terenie Przedszkola.
Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez osobę upoważnioną (na piśmie)
przez rodziców. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania
dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej
chwili. Osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód
tożsamości.
Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną
osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie powinno
nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe /sentencję sądu/.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie
jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
W przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie
poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane
do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicem
dziecka.
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ROZDZIAŁ IV

Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 12
1. Organami przedszkola są:
1)! dyrektor przedszkola;
2)! rada pedagogiczna;
3)! rada rodziców
§ 13
1. Dyrektora Przedszkola zatrudnia Prezes Zarządu ZDZ w Warszawie.
2. Do zadań dyrektora przedszkola należy:
1)! kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo i dydaktyczną
przedszkola;
2)! reprezentowanie przedszkola na zewnątrz;
3)! opracowanie statutu przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we
współpracy z Radą Pedagogiczną – zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego;
4)! zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu
w przedszkolu;
5)! odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
6)! sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych
nauczycieli;
7)! gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich
pracy – według zasad określonych w odrębnych przepisach;
8)! nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy
dydaktyczno-wychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych,
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami;
9)! sprawowanie opieki nad dziećmi oraz tworzenie warunków harmonijnego
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
10)!kierowanie – jako przewodniczący – pracami rady pedagogicznej, realizowanie
uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji jak również
wstrzymywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa oświatowego;
11)!wnioskowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych,
administracji i obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków
służbowych oraz przyznawanie pracownikom nagród i kar porządkowych
a także występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń i innych nagród dla
nauczycieli;
12)!zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola;
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13)!współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi

pracę przedszkola;
14)!prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola;
15)!ustalanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz

wysokości opłat wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do
placówki. Ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach
dodatkowych oraz innych formach proponowanych przez placówkę w ramach
dodatkowej oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej
przedszkola;
16)!przyjmowanie
oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających
do przedszkola zgodnie z ustalonymi w statucie zasadami;
17)!informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnieniu przez dziecko
zapisane do placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
18)!podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego;
19)!wykonywanie uchwał rady pedagogicznej przedszkola;
20)!zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego
stanowiska przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich
sprawach nie przekazanych pracownikom przedszkola.
§ 14
1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola
w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
3. W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone
przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który prowadzi
i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej;
5. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż jeden raz
na kwartał lub w miarę bieżących potrzeb.
6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być:
1)! dyrektor;
2)! rada pedagogiczna;
3)! organ prowadzący.
7. Termin zwołania rady pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości
na tydzień przed posiedzeniem.
8. Osoba zwołująca radę powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na zaplanowane
posiedzenie.
9. Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
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1)!zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2)! podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
3)! ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4)!podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5)!wyrażanie opinii w sprawie wniosku dyrektora dotyczącej przyznania nauczycielom
nagród, odznaczeń i innych wyróżnień;
6)!propozycje przydziału stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;
7)!opiniowanie organizacji pracy placówki;
8)!ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
10. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć
dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników placówki.
12. Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny
ze statutem.
13. Dyrektor placówki wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego
nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
§ 15
1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców wychowanków.
2. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu z każdej grupy, wybranym w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci.
3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
5. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu
prowadzącego placówkę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa Regulamin Rady Rodziców.
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§ 16
1. Zasady współdziałania poszczególnych organów przedszkola:
1)! dyrektor przekazuje informacje na zebraniach rady pedagogicznej, w formie
2)!
3)!

4)!

5)!
6)!

7)!

zarządzeń;
rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski na zebraniach
podsumowujących i szkoleniowych;
wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia,
wychowania i opieki mając na uwadze dobro i bezpieczeństwo dzieci oraz
rozwiązywania wszystkich istotnych problemów przedszkola;
wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia, tolerancji i
wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w
granicach swoich kompetencji;
rodzice przedstawiają wnioski i opinie organom przedszkola – dyrektorowi i radzie
pedagogicznej poprzez swoją reprezentację – radę rodziców.
rada rodziców przedstawia swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola lub radzie
pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej podczas protokołowanych posiedzeń tych
organów.
spory pomiędzy radą rodziców a radą pedagogiczną rozstrzyga dyrektor w drodze
negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, uwzględniając dobro dziecka.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja przedszkola
§ 17
1. Przedszkole jest placówką zlokalizowaną w lokalach ZDZ CK w Wyszkowie.
2. Liczba oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska oraz możliwości
bazowych warunkujących bezpieczeństwo i komfort pobytu dzieci.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa przedszkolna złożona
z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku.
4. Liczba dzieci uczęszczających do grupy przedszkolnej nie powinna przekraczać 25 dzieci.
5. Możliwa jest organizacja innych grup dziecięcych dobranych według zainteresowań dzieci
lub potrzeb ich rodziców, korzystających z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej,
wychowawczej lub rekreacyjnej placówki.
6. W okresie wakacyjnym a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji chorobowej
nauczyciela dopuszczalne jest tworzenie innego składu grup przedszkolnych.
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§ 18
1. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września a kończy 31 sierpnia następnego
roku.
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku.
3. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący.
4. Przedszkole pracuje w godz. od 6:30 do 18:30, w dni robocze od poniedziałku do piątku.
5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju
niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 19
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o programy
znajdujące się w zestawie programów wychowania przedszkolnego.
2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające
wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez Ministra
Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez radę
pedagogiczną.
3. Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej zatwierdza do realizacji zestaw
programów wychowania przedszkolnego.
4. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się przez
10 miesięcy w roku, t j. od 1 września do 30 czerwca
5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka mniejszości
narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalidacyjnych
powinien wynosić:
1)!z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2)!z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
6. Zajęcia obowiązkowe z języka angielskiego odbywają wg ustalonego tygodniowego
harmonogramu pracy w poszczególnych grupach.
7. Nauczyciel dokonuje zapisów dotyczących odbytych zajęć z języka angielskiego
w dzienniku grupowym.
§ 20
1. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do grup przedszkolnych uczestnictwo

13!
!

Statut Przedszkola „Nasze Bambino” w Wyszkowie

!

w zadeklarowanych zajęciach dodatkowych, w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu,
zgodnie z oczekiwaniami rodziców.
2. Ofertę zajęć dodatkowych, czas i trwania oraz tygodniowy plan zajęć ustala
i przedstawia do wiadomości rodziców dyrektor przedszkola.
3. W przedszkolu – na życzenie rodziców – organizuje się naukę religii.
4. Nieuczestniczenie w lekcjach religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji.
Dzieci, które nie uczestniczą w lekcjach religii, pozostają pod opieką nauczyciela
prowadzącego grupę.
5. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych
i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych
i bazowych placówki.
6. Przedszkole może współpracować z innymi przedszkolami, firmami oraz usługowymi
placówkami kulturalno-oświatowymi w celu realizacji bogatej gamy dodatkowych form
edukacyjno-kulturalnych.
7. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania
działań mających na celu integrację społeczności lokalnej.
§ 21
1)! Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z czterech
posiłków dziennie:
•! Śniadanie
•! Obiad – I danie
•! Obiad – II danie
•! podwieczorku
§ 22
1.! Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada:
•! sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych
•! toalety dla dzieci i dorosłych
•! szatnię dla dzieci
•! kuchnie i zaplecza kuchenne
•! pomieszczenia administracyjne
•! pomieszczenia socjalne
•! plac zabaw z odpowiednim wyposażeniem.
ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
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§ 23
1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora, asystenta dyrektora,
koordynatora oraz specjalisty ds. realizacji usług opiekuńczych.
2. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, pomoce, asystenci nauczycieli, osoby
wspierające nauczycieli w kształtowaniu nawyków i postaw zgodnie z programem
wychowawczym przedszkola (postawy higieniczno - żywieniowe, społeczne, porządkowe,
estetyczne itp.) woźne oddziałowe oraz pracownicy administracji i obsługi, których liczba
dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników przedszkola
określa układ zbiorowy pracowników ZDZ.
§ 24
1. Dyrektor przedszkola powierza pracę w oddziale przedszkolnym przynajmniej jednemu
nauczycielowi.
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane
jest aby nauczyciel prowadził pracę dydaktyczno-wychowawczą w oddziale przez cały cykl
edukacyjny dzieci.
3. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych
kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz odpowiada za
jakość i wyniki tej pracy a także bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci.
5. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1)! odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece
dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem;
2)! otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola;
3)! prawidłową organizację procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej
wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu
wychowania przedszkolnego;
4)! wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu
maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
5)! kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli
narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;
6)! dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;
7)! tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w
gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny;
8)! bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe diagnozowanie umiejętności
dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz kierunkach
pracy z dzieckiem;
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9)! wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub

zainteresowań;
10)!rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;
11)!organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z

rodzicami; ;
12)!doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość swojej pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej analizowania,
diagnozowania i samooceny;
13)!aktywny udział we wszystkich zebraniach rad pedagogicznych, udział w zajęciach
otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych formach
doskonalenia wewnętrznego;
14)!aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach
organizowanych w przedszkolu;
15)!przestrzeganie dyscypliny pracy;
16)! prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych
planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka a
także innych wymaganych przez dyrektora przedszkola;
17)!kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności
osobistej;
18)!dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;
19)! przestrzeganie tajemnicy służbowej;
20)!przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje
pracownicze;
21)!opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego
dyrektorowi przedszkola;
22)!prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
23)!przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w
szkole.
6. Nauczyciel realizuje zadania poprzez:
1)! dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków
rodzinnych, bytowych a także potrzeb i oczekiwań;
2)! tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i
psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania;
3)! ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi;
4)! właściwe organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie
porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy;
5)! utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem, logopedą i innymi
specjalistami; wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności
i odporności na niepowodzenia;
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6)! wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw

moralnych, właściwych relacji między dziećmi;
7)! okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku;
8)! stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi,

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi;
9)! współdziałanie z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną innymi
specjalistycznymi poradniami;
10)!dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych
pomocy dydaktycznych;
11)!przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas
wyjść poza teren przedszkola;
12)!udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
13)!przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury
odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania
wycieczek poza teren przedszkola.
7. Nauczyciel ma prawo do:
1)! dokształcania i doskonalenia zawodowego;
2)! realizacji ścieżki awansu zawodowego;
3)! ochrony zdrowia;
4)! korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce;
5)! korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady
pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji;
6)! tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego.
§ 25
1.! Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
1)! dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie
ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola;
2)! dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich
wychowanków przedszkola;
3)! współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci;
4)! rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie
obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis
przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli
zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją
pracy przedszkola.
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ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola
§ 26
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu 3 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców i
nauczycieli.
3. Formy współdziałania to:
1)! Zebrania ogólne i zebrania grupowe;
2)! kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami;
3)! zajęcia otwarte;
4)! spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, logopeda, itp.;
5)! imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności
artystycznych dzieci;
6)! warsztaty dla rodziców;
7)! pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii;
8)! gazetki informacyjne dla rodziców;
9)! wycieczki;
10)! spotkania integracyjne, festyny;
11)! inne formy stosowane w pedagogice.
4. Rodzice (prawni opiekunowie, w przypadku rozwodu rodzic, któremu sąd powierzył
wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem) mają prawo do:
1)! uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci;
2)! wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez
dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci
oraz pozycji społecznej czy materialnej;
3)! znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania
przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola;
4)! uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego
dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw
społecznych;
5)! wyrażania
i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole
i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola;
6)! wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz
realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje
pedagogiczne);
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7)! uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności

wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia;
8)! otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej

z ich potrzebami w miarę możliwości przedszkola;
9)! wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje
środowiska i regionu;
10)!udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych,
imprez, wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych;
11)!zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych
pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia
przedszkola;
12)!wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw
i zajęć, oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych;
13)!zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz
dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej
przedszkola;
14)!ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw
nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia;
15)!złożenia w formie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola przez inne
osoby wskazane przez rodzica.
5. Rodzice (prawni opiekunowie, w przypadku rozwodu rodzic, któremu sąd powierzył
wykonywanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem), ) mają obowiązek:
1)! przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola;
2)! ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego
rozwoju;
3)! zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze
dziecku podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku pisemnie
usprawiedliwiać nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad
3 dni;
4)! przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki osobiście lub przez pisemnie
upoważnione przez nich osoby (zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo)
w godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne
upoważnienie zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby
upoważnionej
oraz
podpis
rodzica;
rodzic
składa
u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę; osoba upoważniona
zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; rodzice
(prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnione przez siebie osoby;
5)! przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również
przedstawiać na prośbę dyrektora lub nauczyciela
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zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko jest zdrowie i może
uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u pracowników
placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący się
kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe
samopoczucie
psychofizyczne
i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad 5 dni;
6)! informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz
niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a
także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak
i psychiczne;
7)! uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola
i rodziny dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz
wypracowanie wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych;
8)! na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego;
9)! śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
10)!terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie
z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola;
11)!respektować uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji;
12)! zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku
komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na
świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie
dziecka w razie „problemów fizjologicznych”;
13)!odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola;
14)!z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.
§ 27
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w wyjątkowych sytuacjach
mogą być przyjęte dzieci poniżej 2,5 roku.
2. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.
3. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym dziecko kończy 6 lat.
4. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka
a w szczególności mają prawo do:
1)! właściwie
zorganizowanego
procesu
opiekuńczo-wychowawczodydaktycznego uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej;
2)! akceptacji takim jaki jest;
3)! ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy
zaniedbania ze strony dorosłych;
4)! poszanowania godności i własności osobistej;
5)! indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;
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6)! zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
7)! aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy;
8)! życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym

i wychowawczym;
9)! różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia;
10)!pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi
i dotkliwymi zdarzeniami.
5. Do obowiązków dziecka należy:
1)! zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych
i obowiązujących w grupie przedszkolnej;
2)! dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników;
3)! każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony
przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny;
4)! informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych;
5)! poszanowanie
zabawek,
pomocy
dydaktycznych,
sprzętu
sportowego
w budynku i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych
z przedszkola lub od kolegów;
6)! słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich
pracowników przedszkola.
§ 28
1. Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza
nagłymi przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia
dziecku pierwszej pomocy.
ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 29
1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęcie dziecka do przedszkola, na rok szkolny, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o świadczeniu usług opiekuńczo-wychowawczych, zawartej pomiędzy stronami tj.
rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów)
a dyrektorem przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka).
3. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 29 ust. 2 niniejszego statutu, następuje
w przypadkach przewidzianych umową.
4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka
z listy wychowanków przedszkola.
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5. Przyjęcie dziecka do przedszkola noże nastąpić w trakcie całego roku szkolnego,
w miarę wolnych miejsc.
§ 30
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola
w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie):
1)! nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu
przedszkola i obowiązujących w placówce procedur;
2)! nie wywiązują się z obowiązku terminowego regulowania obowiązujących w
placówce opłat – na zasadach zawartych w niniejszym statucie i zawartej
umowie cywilno-prawnej, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zapłaty
zaległości;
3)! zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka
mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy
i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu.
2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków,
nie
obowiązuje
termin
wynikający
z
umowy
cywilno-prawnej,
o której mowa w § 29 ust.2 niniejszego statutu.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola
przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców, do wiadomości
przedszkola.
4. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka / odwołanie
w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.
ROZDZIAŁ VIII
Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności
§ 31
1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:
1)! opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola;
2)! darowizn;
3)! innych źródeł takich jak np. środki unijne;
4)! dotacji dla przedszkola przekazywanych przez właściwy samorząd.
§ 32
1. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z:
1)! opłaty za przedszkole – nie podlegającej zwrotowi w przepadku nieobecności
dziecka w przedszkolu;
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2)! opłaty za wyżywienie, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki
żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu;
3)! opłaty za materiały papiernicze, techniczne i imprezy - nie podlegającej
zwrotowi w przepadku nieobecności dziecka w przedszkolu;
4)! opłaty za zajęcia dodatkowe - nie podlegającej zwrotowi w przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu
1.! Składniki opłat i ich wysokość ustala rokrocznie dyrektor przedszkola,
2.! Czesne za przedszkole w miesiącu, w którym jest przerwa wakacyjna ustala
dyrektor przedszkola.
3.! Czesne należy uiszczać do dnia 10 każdego miesiąca „z góry” na konto placówki.
4.! Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki.
5.! W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki za zwłokę
w wysokości określonej w umowie cywilno - prawnej.
ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 33
1. Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola.
2. Dla zapewnienia wszystkim zainteresowanym dostępu do statutu zostaje on:
1)! udostępniany na prośbę zainteresowanych przez dyrektora i nauczycieli
w poszczególnych grupach przedszkolnych;
2)! umieszczony na stronie internetowej przedszkola;
3)! Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej regulują odrębne przepisy.
5. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej.
6. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych
odrębnymi przepisami.
7. Rada pedagogiczna upoważnia dyrektora
przedszkola do opracowania
i opublikowania ujednoliconego tekstu po każdej nowelizacji.
8. Podstawa prawna uchwalenia Statutu- ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie
oświaty ( Dz. U. z 2016 r. poz.1943 z późn. zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. )
oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 r. poz. 59).

Niniejszy statut został zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 14 września
2017 r. i wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwały.
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