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           Miejskie Przedszkole w Bukownie   

 

 STATUT 
 

 MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA 

W BUKOWNIE 

 

 
 ROZDZIAŁ I 

 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 
 Nazwa placówki 

 

 MIEJSKIE PRZEDSZKOLE W BUKOWNIE 
 

 Typ placówki 

 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE 
 

 Siedziba placówki 

 BUKOWNO, ul. NIEPODLEGŁOŚCI 11 
- Oddział Bukowno ul. Sławkowska 133 

 

 

§ 2 

 

 Organem prowadzącym przedszkole jest MIASTO BUKOWNO. 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje MAŁOPOLSKI  KURATOR 

OŚWIATY W KRAKOWIE  

Bezpośredni nadzór sprawuje dyrektor przedszkola w Bukownie. 

 

§ 3 

 

 Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu oraz 

 treść pieczątki używanej przez przedszkole to: 
 

 

Miejskie Przedszkole 

w Bukownie 

ul. Niepodległości 11 

32-332 Bukowno 
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§ 4 

 

1. Przedszkole działa na podstawie: 

1)    Ustawy z dn. 7 września 1991r. O systemie oświaty 

2)    Ustawy Karta Nauczyciela  

3)    Konwencja Praw Dziecka  

4)    Niniejszego statutu. 

 

 ROZDZIAŁ II 

 INFORMACJA O PLACÓWCE 
 

§ 5 

 

1. Miejskie przedszkole w Bukownie mieści się w budynku przy 

ul. Niepodległości 11, oraz w dwóch oddziałach: w Bukownie ul. Sławkowska 133. 

Przedszkole Publiczne w Bukownie jest 8- oddziałowe, czynne 10 godzin dziennie 

od 6°° do 16°°,  w Bukownie ul. Sławkowska -2- oddziałowe czynne 7godzin:       

od 8°° do 15°°, (w miarę potrzeb przedszkole przy ul. Sławkowskiej może być 

czynne  8 godzin dziennie od 7³º do 15³º). 

W soboty Przedszkola pełnią dyżur w przypadku zgłoszenia przez rodziców co 

najmniej 10 dzieci 

Przedszkole może przyjąć 225 dzieci, oraz oddział w Bukownie ul. Sławkowska   

50 dzieci. 

2. Przerwę wakacyjną przedszkola zatwierdza Burmistrz Miasta na wniosek 

Dyrektora i Rady Przedszkola. 

3. Za zgodą rodziców mogą być również prowadzone dodatkowe formy 

kształcenia współfinansowane przez rodziców prowadzone po godzinach pracy 

placówki . 

4. Dwa razy do roku organizowane są zajęcia otwarte dla rodziców w celu 

uzyskania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz 

zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego. 

5. Praca dydaktyczno – wychowawcza prowadzona jest w oparciu                          

o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, oraz zestawu dopuszczonych do 

użytku programów wychowania przedszkolnego przez dyrektora przedszkola. 

6. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie: 

1) deklaracji o kontynuowaniu edukacji w przedszkolu dla dzieci  wcześniej 

uczęszczających do przedszkola – złożona nie później niż na 7 dni od 

rozpoczęcia rekrutacji na nowy rok szkolny. 

2) złożonego wniosku o przyjęcie dziecka nie uczęszczającego wcześniej do 

przedszkola  od 1.03. do 31.03 roku kalendarzowego na następny rok szkolny.  

7. Rodzice uiszczają pełną odpłatność za wyżywienie dziecka w przedszkolu. 

Odpłatność za trzy posiłki wynosi 100%, a za dwa posiłki 80% wartości 

ustalonej przez Dyrektora przedszkola, w porozumieniu z organem 

prowadzącym.   
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8. Opłatę za wyżywienie zmniejsza się o stawkę dzienną wyżywienia za każdy 

dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu. 

9.  W przedszkolu obowiązuje opłata za prowadzone dodatkowe świadczenia 

realizowane poza podstawą programową zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady 

Miejskiej w Bukownie. 

10. Pracownik ma prawo do korzystania z wyżywienia na zasadach odpłatności 

ustalonych przez Dyrektora Przedszkola w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 
 

 

 ROZDZIAŁ III 

 CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 6 

 

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

oraz aktów  wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności     

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe, 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych 

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, 

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi, 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, 

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwijanie umiejętności swych przemyśleń w sposób 

zrozumiały dla innych, 

9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.  

 

2. Wynikające z celów zadania Przedszkole realizuje w ramach  obszarów 

działalności  edukacyjnej przedszkola, którymi to obszarami są: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi    

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych, 
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2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych                    

i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

3)wspomaganie rozwoju mowy dzieci, 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują              

w  poznawaniu i rozumienie siebie i swojego otoczenia, 

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci, 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych, 

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem, 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec, 

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne, 

10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, 

budzenie zainteresowań technicznych, 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych                    

i w unikaniu zagrożeń, 

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. 

  

 

§ 7 

 

1.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na                                      

podstawie zadań wynikających z obszarów edukacyjnych zawartych                  

w  podstawie programowej. 

2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest              

w rocznym planie pracy przedszkola, planie nadzoru pedagogicznego, oraz        

w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych, oraz zajęć prowadzonych 

dodatkowo – w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, 

nauki religii i zajęć rewalidacyjnych  powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi: 

dla dzieci 3-4 letnich około 15 minut, 

dla dzieci 5-6 letnich około 30 minut. 

 

§ 8 

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 

środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych,            

a w szczególności: 

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

przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym, 
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3) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i poradniami 

specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc, 

4) organizuje indywidualną opiekę nad dziećmi, którym z powodu warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała bądź doraźna pomoc materialna  

(w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców), 

5) organizuje i udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej zgodnie                

z obowiązującymi przepisami prawa zawartymi w rozporządzeniu MEN               

o organizacji kształcenia specjalnego oraz udzielania pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

 

 

§ 9 

 

1. Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział szczególnej opiece 

wychowawczej jednej lub dwom nauczycielom przebywającym w oddziale. 

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza co roku Burmistrz 

Miasta. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez 

okres pobytu dzieci w przedszkolu. 

4. Zmiany wychowawcy grupy dokonuje Dyrektor na wniosek Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 10 

 

Organami przedszkola są: 

1)  Dyrektor Przedszkola 

2)  Rada Pedagogiczna 

3)  Rada Rodziców i Rada Przedszkola jeżeli zostały utworzone. 

 

§ 11 

 

1. Dyrektor Przedszkola jest pracodawcą dla zatrudnionych w Przedszkolu             

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

2.  Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za: 

1)   realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej oraz 

zarządzeniami organu prowadzącego i nadzorującego, 

2)   zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników placówki, 

3)    powierzone mienie, 

             4)    przeprowadzanie remontów, konserwację sprzętu i pomocy dydaktycznych, 

5)    występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych 
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   wyróżnień dla nauczycieli oraz innych pracowników placówki (po zasięgnięciu        

opinii Rady Pedagogicznej), 

       6)  za planowanie i koordynowanie  udzielania pomocy   psychologiczno –     

pedagogicznej w przedszkolu, 

3. Dyrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną , Radą Przedszkola i Radą Rodziców. Współpracuje z wszystkimi 

placówkami na terenie miasta, które przyczyniają się do realizacji zadań 

statutowych Przedszkola. 

4. Dyrektor Przedszkola ponadto: 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą, 

   1a)  dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego które zawierają        

treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego – zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami prawa, 

2) reprezentuje placówkę na zewnątrz, 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje zadania związane z oceną pracy nauczyciela, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi 

pełną odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) odpowiada za powierzony majątek i jego zabezpieczenie, 

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

8) informuje rodziców o możliwości korzystania ze świadczeń MOPS 

w Bukownie w uzasadnionych przypadkach, 

         9) informuje dyrektora szkoły, w obwodzie  której dziecko mieszka, o spełnianiu   

przez dziecko obowiązku przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

 

 

§ 12 

 

1. W Przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

2.   Do obowiązków Wicedyrektora należy: 

1) organizowanie i kontrolowanie pracy w zakresie działalności pedagogicznej          

nauczycieli, 

2) prowadzenie dokumentacji – hospitacje i ocena pracy nauczyciela, 

3) zatwierdzanie miesięcznych planów pracy nauczycieli  

4) prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej w wymiarze 12 godzin, 

5) sprawowanie opieki nad działalnością Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

6) koordynowanie uroczystości na terenie Przedszkola oraz w terenie, 

7) wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu. 

 

§ 13 

 

1.  Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola. 

2.  Radę pedagogiczną tworzą dyrektor jako jej przewodniczący oraz wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.  

3. Kompetencje stanowiące Rady pedagogicznej:  
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1) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym koncepcję pracy przedszkola,  

2) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,  

3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów,  

4) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia dziecka z listy dzieci 

uczęszczających do przedszkola.  

 

4. Kompetencje opiniujące:  

1) opiniuje organizację pracy przedszkola w tym ramowy rozkład dnia i rozkład 

zajęć dodatkowych,  

2) opiniuje projekt planu finansowego Przedszkola,  

3) opiniuje wnioski Dyrektora i Burmistrza  o przyznanie nauczycielom 

odznaczeń, nagród i wyróżnień,  

4) opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć, dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

5) opiniuje zestaw programów wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem 

ich do użytku w przedszkolu.  

5.  Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:  

1) opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego 

przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat albo 

konkurs nie wyłoni kandydata,  

2) opiniuje propozycje organu prowadzącego Przedszkole dotyczącą zamiaru 

przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora przedszkola,  

3) opiniuje decyzje Dyrektora Przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze 

stanowiska kierowniczego,  

4) przygotowuje projekt statutu Przedszkola, jego zmian i uchwala go,  

5) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora 

lub z innego stanowiska kierowniczego,  

6) wyłania jednego przedstawiciela do komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola,  

7) rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców,  

8) uchwala działania wychowawcze i profilaktyczne,   

9) deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym 

odwołanie od oceny pracy nauczyciela,  

10) uchwala szczegółowy regulamin swojej działalności. 

6. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach rady 

pedagogicznej. 

7. Uchwały Rady pedagogicznej  podejmowane są większością głosów,                

w obecności co najmniej 2/3 liczby jej członków.  

8. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, 

wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio 

dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom. 

9.  Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
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§ 14 

 

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym Przedszkola. 

2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony regulamin, który nie      

może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 

3. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może   

gromadzić środki z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł. 

4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami              

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

5.  Określa się tryb wyboru Rady Rodziców: 

             1)  członkowie Rady Rodziców powoływani są na pierwszym zebraniu ogólnym    

trójek grupowych reprezentujących ogół rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola, 

2) Rada Rodziców na pierwszym posiedzeniu członków Rady Rodziców powołuje 

Prezydium  Rady Rodziców, który stanowi organ wykonawczy Rady Rodziców, 

3) w skład Prezydium wchodzą:  

a) przewodniczący Rady Rodziców, 

b) zastępca Przewodniczącego Rady, 

c) sekretarz Rady, 

d) skarbnik, 

4)  wybór członków Rady Rodziców odbywa się przez tajne głosowanie, 

6. Do podstawowych zadań Rady Rodziców należy: 

1) uczestniczenie we wszystkich uroczystościach przedszkolnych, 

2)  decydowanie o wysokości dobrowolnych wpłat od rodziców, 

3)  udział w zespole kwalifikującym dzieci do Przedszkola, 

4)  wnioskowanie w sprawach dotyczących stawki żywieniowej i organizacji 

    żywienia, 

5) opiniowanie stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora placówki. 

6. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu. 

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora 

Przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

 

 

§ 15 

 

1. W Przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola stosownie do przepisów 

ustawy o systemie oświaty: 

1) Rada Przedszkola winna liczyć co najmniej 6 osób, 

2) w skład rady wchodzą w równej liczbie : 

a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, wyboru przedstawicieli nauczycieli 

dokonuje Rada Pedagogiczna w trybie ustalonym w jej regulaminie, 

b) rodzice wybrani przez ogół rodziców; wyboru przedstawicieli rodziców 

dokonuje się na zebraniu ogólnym rodziców zwykłą większością głosów,           

w obecności co najmniej połowy rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola, 

c) kadencja rady przedszkola trwa trzy lata, 
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d) rada przedszkola na pierwszym posiedzeniu uchwala regulamin swojej 

działalności oraz wybiera spośród swoich członków przewodniczącego Rady, 

e) powstanie Rady Przedszkola pierwszej kadencji organizuje Dyrektor 

przedszkola na łączny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

 

§16 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor    

Przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego 

działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia 

bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

 ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 
 

§17 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem ustalonej przez 

Burmistrza Miasta na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej przerwy – okres 

wakacji 7 tygodni / § 5 p. 2./. 

 

§18 

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora do 30 kwietnia 

każdego roku. 

    Arkusz organizacyjny zatwierdza Burmistrz Miasta. 

2. Arkusz organizacyjny Przedszkola określa w szczególności: 

1) ilość oddziałów, 

2) ilość dzieci w poszczególnych grupach wiekowych, 

3) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

4) liczbę pracowników Przedszkola, z podziałem na pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych w tym pracowników zajmujących  stanowiska kierownicze, 

5) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący Przedszkole – Plan budżetowy Przedszkola, 

6)  liczbę nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego ubiegających się 

o wyższy stopień awansu. 

3. Wszelkie zmiany dokonywane w ciągu roku szkolnego ujmowane są w aneksach 

wykonanych przez Dyrektora. 

 

§19 

 

1. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 
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2. Grupy dzieci są podzielone wiekowo. Zasady doboru dzieci do grup mogą być     

rozszerzone np. wg potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

3. Dopuszcza się możliwość tworzenia grup międzyoddziałowych w celu 

dostosowania organizacji przedszkola do rzeczywistych potrzeb dzieci. 

 

 

§20 

 

Przedszkole jest wielooddziałowe z podziałem na grupy wiekowe. 

 

 

§21 

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu     

o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola 

programy wychowania przedszkolnego. 

2. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin 

dziennie, przy czym: 

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

bawią się  swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela), 

2) co najmniej 1/5 (przypadku dzieci młodszych 1/4 czasu) dzieci spędzają           

w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane tam są gry          

i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 

porządkowe, ogrodnicze itp.), 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej 

puli mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne  i 

inne). 

2a. W Przedszkolu prowadzi się zajęcia dodatkowe wykraczające poza czas realizacji 

podstawy programowej, które obejmują zajęcia dydaktyczne, wychowawcze          

i opiekuńcze oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci. 

3. Rozkład dnia w Przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy 

programowej oraz zajęć dodatkowych określa Dyrektor w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczna i Radą Rodziców,  z uwzględnieniem przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu 

powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

5. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest codzienne, staranne przygotowanie się do 

pracy z dziećmi. Nauczyciel zapisuje w dzienniku zajęć realizację programu. Zapis 

w dzienniku powinien służyć nauczycielowi do okresowej oceny i sposobów 

realizacji treści i zadań programu. 

6. W ramach pracy dydaktyczno wychowawczej Przedszkole może za zgodą 

rodziców organizować dla wychowanków jednodniowe wycieczki grupowe oraz 

kilkudniowe  wyjazdy na „zielone przedszkole”, które będą współfinansowane 
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przez rodziców. Zasady organizacji wycieczek  i „zielonych kolonii” określa 

Regulamin wycieczek 

7. Rada Pedagogiczna Przedszkola opiniuje, przedszkolny zestaw programów 

wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku na wniosek nauczycieli 

przez dyrektora przedszkola. 

8. Organizacje działalności innowacyjnej i eksperymentalnej Przedszkola określają 

odrębne przepisy. 

9. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i  specjalistów prowadzących zajęcia         

z dziećmi w ramach udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§21a 

 

1. W Przedszkolu organizuje się  i udziela dzieciom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej , która polega na rozpoznawaniu  i zaspokojeniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu jego 

indywidualnych możliwości psychofizycznych. 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana dzieciom w toku bieżącej 

pracy nauczycieli oraz w następujących formach : 

1)  zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia,  

2) zajęcia specjalistyczne :korekcyjno- kompensacyjne, logopedyczne,  

socjoterapeutyczne i inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, 

3) porady i konsultacje.  

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne               

     i nieodpłatne.   

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana  we 

współpracy z : 

          1) rodzicami dziecka,  

          2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami   

               specjalistycznymi , 

          3) placówkami doskonalenia nauczycieli,  

          4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami,  

          5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami                                                                             

               działającymi na rzecz rodziny i dzieci  

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana  z inicjatywy: 

          1) rodziców dziecka,  

          2) dyrektora przedszkola,  

          3) nauczyciela , wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia                

             z dzieckiem,  

          4) poradni,  

          5) asystenta edukacji romskiej,  

          6) pomocy nauczyciela,  

          7) pracownika socjalnego, 

          8) asystenta rodziny, 

          9) kuratora sądowego       

6. W Przedszkolu mogą przebywać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane przez poradnie psychologiczno- pedagogiczne . 
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Realizacja orzeczenia następuje w zakresie możliwości lokalowych i kadrowych 

Przedszkola, w formach i wymiarze zatwierdzonym prze organ prowadzący.  

7. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

Dyrektor powołuje zespół, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy w oparciu o indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny.  

    

 

§22 

 

Do realizacji celów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych Przedszkole 

posiada pomieszczenia do nauki z niezbędnym wyposażeniem, bibliotekę, 

pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, salę gimnastyczną, ogród 

przedszkolny ze sprzętem do zabaw. 

 

ROZDZIAŁ Va 

ZASADY I TRYB REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA 
 

 

§23 

 

1.  Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 7 lat, biorąc pod uwagę 

ich rok urodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor 

przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

Dziecku, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać 

do przedszkola dodatkowo nie dłużej  niż jeden rok. W przypadku dziecka 

posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłużej niż do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. 

2. Nabór dzieci do Przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie miasta 

Bukowno.  

3. Miejsca w przedszkolu mają zapewnione dzieci objęte obowiązkowym 

przygotowaniem     przedszkolnym.  

4. Rodzice dzieci uczęszczających do danego Przedszkola składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym 

Przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania 

rekrutacyjnego. Dzieci, których rodzice złożą ww. deklarację są przyjęte do 

Przedszkola w pierwszej kolejności.  

5. Rekrutacja na nowy rok szkolny odbywa się od 1 marca do 31 marca, a jeśli               

1 marca jest     dniem wolnym, to od pierwszego dnia do ostatniego roboczego              

w marcu.  

6. Rekrutację do Przedszkola ogłasza na kolejny rok szkolny Dyrektor 

przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia. Ogłoszenie to zawiera termin 

składania przez rodziców kart zgłoszenia wraz z załącznikami oraz deklaracji        
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o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, a także inne terminy dotyczące 

przebiegu rekrutacji.  

7. Ogłoszenie umieszcza się:  

1) na tablicy ogłoszeń Przedszkola  

2) na stronie internetowej Przedszkola  

8. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza lub zgodna               

z liczbą miejsc w przedszkolu, przyjęć do przedszkola dokonuje Dyrektor.  

1) W przypadku większej liczby zgłoszeń, Dyrektor w drodze zarządzenia 

powołuje Komisję Rekrutacyjną składającą się z pracowników przedszkola, 

która podejmuje czynności zgodnie z niniejszym statutem.  

2) Komisja pracuje w składzie: przewodniczący i nie więcej niż czterech  

członków.  

9. Z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej sporządza się protokół, który jest 

przechowywany w Przedszkolu. Do zadań komisji należy:  

1) stwierdzenie ilości miejsc wolnych w przedszkolu po uwzględnieniu ilości 

dzieci przyjętych na skutek złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania 

przedszkolnego w tym przedszkolu oraz dzieci, które mają  obowiązek odbycia 

rocznego przygotowania przedszkolnego,  

2) przeprowadzenie I etapu rekrutacji:  

a) analiza wniosków oraz dowodów potwierdzających prawo do uzyskania 

punktów zgodnie z ustalonymi w regulaminie kryteriami,  

b) przydział punktów zgodnie z ustalonymi dla I etapu kryteriami,  

c) uszeregowanie listy wszystkich kandydatów wg ilości uzyskanych punktów               

w kolejności od największej ilości punktów do najmniejszej.  

3) Jeżeli po zakończeniu I etapu rekrutacji nadal są wolne miejsca w przedszkolu, 

lub kandydaci uzyskali taki sam wynik, komisja przeprowadza drugi etap 

rekrutacji zgodnie z kryteriami ustalonymi dla etapu II. Po tym etapie ponownie 

ustala się kolejność dzieci na liście zgodnie z ilością uzyskanych punktów.   

4) Listę kandydatów zakwalifikowanych do Przedszkola stanowią dzieci, które 

otrzymały najwięcej punktów w postępowaniu rekrutacyjnym w II etapie 

rekrutacji.  

10.  W I etapie rekrutacji, po uwzględnieniu dzieci kontynuujących edukację 

przedszkolną  oraz dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne, brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie o systemie 

oświaty, mające równą wartość:  

1) wielodzietność rodziny kandydata,  

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata , 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,  

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie , 

7) objęcie kandydata piecza zastępczą. 

11.  Jeśli po zakończeniu postępowania w I etapie rekrutacji, w przedszkolu nadal 

są wolne miejsca lub kandydaci uzyskali taki sam wynik, Komisja 
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Rekrutacyjna przechodzi do drugiego etapu rekrutacji. W II etapie stosuje się 

dodatkowe kryteria o wartości wyrażonej w punktach:  

1) dziecko  obojga rodziców pracujących zawodowo – 9 punktów, 

2) dziecko wymagające wczesnego wspomagania –  10 punktów,  

3) dziecko obojga rodziców uczących się i studiujących w systemie dziennym -  8 

punktów, 

4) dziecko, którego rodzeństwo już uczęszcza do przedszkola – 7 punktów, 

5) dziecko zapisane na trzy posiłki -  8 punktów.  

12.  Wszyscy kandydaci otrzymują punkty za każdy spełniony warunek. Punkty te 

są sumowane.  

13.  W przypadku, gdy powyższe kryteria nie rozstrzygną o zakwalifikowaniu 

wszystkich kandydatów z powodu zbyt małej ilości miejsc, w III etapie decyzję 

o zakwalifikowaniu  do przedszkola podejmuje komisja.  

14.  Wymagane są dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata 

kryteriów, o których mowa w punkcie 10 i 11, odpowiednio:  

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata , 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub 

orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych – dziecka, rodzeństwa 

dziecka, jednego lub obojga rodziców dziecka,  

3) prawomocny wyrok sądu orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,  

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą     

„O wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,  

5) oświadczenie o zatrudnieniu lub studiach w trybie dziennym obojga rodziców 

lub rodzica o zatrudnieniu lub studiach dziennych rodzica samotnie 

wychowującego dziecko,  

6) oświadczenie o posiadaniu rodzeństwa w przedszkolu,   

7)  deklaracja w karcie zgłoszenia o ilości posiłków i czasie pobytu dziecka          

w przedszkolu powyżej 5 godzin.  

15.  Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 

zawierające nazwisko i imię dzieci są uszeregowane alfabetycznie.      

16.  Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do 

przedszkola oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbywa się w terminie 

ustalonym z organem prowadzącym.  

17.  Rodzicom dzieci nieprzyjętych do przedszkola w terminie 7 dni od dnia 

podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do 

przedszkola przysługuje prawo złożenia wniosku uzasadnienia odmowy 

przyjęcia dziecka do Przedszkola.  

18.  Uzasadnienie sporządza komisja w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku     

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.  

19.  W ciągu 7 dni od otrzymania uzasadnienia, rodzic ma prawo odwołać się od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Przedszkola. 

20.  Rozstrzygnięcie przez Dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej następuje w terminie 7 dni od złożenia odwołania.  
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21.  O ile przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, to w terminie uzgodnionym  

z organem prowadzącym odbywa się nabór uzupełniający.  

22.  Do 31 sierpnia podaje się do wiadomości wyniki naboru uzupełniającego.  

23.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do 

publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego dane Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.  

24.  W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku szkolnego, 

dyrektor przyjmuje dzieci z listy kandydatów nieprzyjętych wg kolejności 

punktów przyznanych w postępowaniu rekrutacyjnych w grupie wiekowej,        

w której zwolniło się miejsce.  

25.  Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do Przedszkola 

celem podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola. Umowy podpisuje 

się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola. Nie podpisanie 

umowy w tym terminie oznacza rezygnację z miejsca w Przedszkolu                   

i powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy przyjętych. 

26.  Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do Przedszkola na 

warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

 

 

§24 

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję                  

o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola                                     

w  następujących przypadkach: 

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za pobyt w Przedszkolu, 

2) nieobecności dziecka w Przedszkolu miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do    

Dyrektora Przedszkola, 

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu. 

4) gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu jego samego i innych dzieci      

i z tego powodu dziecko wymaga dodatkowej opieki osoby dorosłej. 

1a. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji 

opisanej w § 24 ustęp 1 pkt 4) dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące 

działania: 

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z 

przedszkolem w celu korekcji zachowań dziecka, 

2) zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednią pomoc, 

3) zawiadomić organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny o 

zaistniałym problemie oraz o zamiarze skreślenia dziecka z listy 

wychowanków, 

4) zawiadomić rodziców na piśmie o podjętej decyzji. 

 

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci realizujących roczne, 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

  2a. W przypadku zalegania z odpłatnością za płatne świadczenia dodatkowe przez 

rodziców dzieci spełniających obowiązek szkolny, dyrektor ma prawo do 

skreślenia tych dzieci z korzystania z zajęć prowadzonych poza podstawą 
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programową zapewniając jednocześnie bezpłatną 5 godz. realizację podstawy 

programowej. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 
 

 

§25 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci z danego obwodu szkolnego w wieku od 3 do 6 

lat, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata i do 

końca roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 6 lat z zastrzeżeniem                      

ust. 1c i 1d. 

 1a. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko, które      

ukończyło 2,5 roku 

1b.  Dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w Przedszkolu. 

  1c.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 

powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat”. 

1d.  Decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego dziecka, o którym mowa 

w ust. 1c, wydaje dyrektor szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko 

mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

2.  Do Przedszkola mogą być przyjmowane  dzieci niepełnosprawne oraz            

niedostosowane społecznie. 

2a. Dziecko z danego obwodu szkolnego w wieku 6 lat ma obowiązek odbyć roczne 

przygotowanie przedszkolne. Obowiązek dla dziecka 6 letniego rozpoczyna się z 

początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

6 lat. 

2b. Dzieci uczęszczające do Przedszkola powinny być ubezpieczone od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. 

3. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi 

lekarskie bez uprzedniego porozumienia z rodzicami. 

4. W przypadku choroby zakaźnej wychowanka, rodzice zobowiązani są natychmiast 

zawiadomić o tym Dyrektora Przedszkola. 

5. Dzieci powinny być przyprowadzane i odprowadzane z przedszkola przez osobę 

pełnoletnią. 

 

§26 

 

1. W oparciu o Konwencję Praw Dziecka i Deklarację Praw Człowieka Przedszkole 

zapewnia prawa dziecka do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-     

dydaktycznego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
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2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej, 

            3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym. 

            2. Dziecko uczestniczące do przedszkola ma obowiązek: 

            1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i przedszkolu, 

            2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych: dzieci i dorosłych, 

            3) poszanowania godności osobistej innych: dorosłych i dzieci, 

            4) uczestniczenia w zajęciach dodatkowych wybranych przez rodziców,  pod   

                warunkiem wyrażenia przez dziecko chęci uczestniczenia w tych zajęciach .  

 

 

§26a 

 

1. Dyrektor i nauczyciele podejmują działania wychowawcze i dydaktyczne 

mające na celu podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, religijnej            

i językowej wychowanków oraz wspierają  rodziców w tych działaniach.   

2. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci innych narodowości zgodnie                          

z obowiązującymi przepisami. Osoby nie będące obywatelami polskimi 

korzystają z nauki i opieki w Przedszkolu na warunkach dotyczących 

obywateli polskich. 

 

ROZDZIAŁ VI a 

NIEBIESKA KARTA 

§26b 

 

1. Dyrektor przedszkola zgodnie z prawem podejmuje interwencję                                  

w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie. Działania odbywają 

się w oparciu o procedurę „Niebieskiej Karty”, co nie wymaga zgody osoby 

dotkniętej przemocą w rodzinie.  

2. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany pracownik Przedszkola  w toku 

prowadzonych czynności służbowych powziął podejrzenie stosowania przemocy 

wobec członków rodziny lub  w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka 

rodziny Dyrektorowi, nauczycielowi lub innemu pracownikowi przedszkola przez 

osoby będące świadkiem przemocy w rodzinie  

3. Dyrektor udziela kompleksowych informacji o: 

1) możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 

socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach 

świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie  

2) możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji 

osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.  

4. Dyrektor przedszkola: 

1) organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan 

zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie , ze jest dotknięta przemocą                 

w rodzinie,  
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2) może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że 

stosują  przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy           

w rodzinie oraz informuje te osoby  o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii     

i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie , 

3) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie,  że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie , w tym w szczególności wobec dzieci,  

4) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, 

faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, 

prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparciu rodzinie , w tym pomocy 

dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej 

pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

RODZICE 
 

§27 

 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola 

należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i przybory, 

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, 

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną 

przez    rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

6) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, 

7) zapewnienie regularnego uczęszczania do Przedszkola dzieci podlegających 

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, 

9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych Przedszkola. 

 

 

§28 

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się ze Statutem Przedszkola znajdującym się do wglądu u Dyrektora 

placówki i w administracji Przedszkola, 

2) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z rocznego planu 

Przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 
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uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków                

z obserwacji pracy Przedszkola, 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu, 

6) opinii pisemnej na temat dorobku zawodowego nauczyciela starającego się         

o awans zawodowy, 

7) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je 

w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać, 

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku 

pomocy.  

 

 

§29 

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane są w Przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub 

częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

 

§30 

 

Formy współpracy z rodzicami to: 

1) zebrania grupowe, 

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem lub nauczycielem, 

3)  zebrania ogólne i grupowe, 

4) kąciki dla rodziców, 

5) zajęcia otwarte, 

6) uroczystości i imprezy przedszkolne. 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 
 

§31 

 

1. W Przedszkolu zatrudnia się Dyrektora i wicedyrektora, nauczycieli oraz 

pracowników księgowości, administracyjnych i pracowników obsługi (w miarę  

możliwości -  pomoc dla nauczyciela dla grupy dzieci do której uczęszcza co 

najmniej 5 dzieci 3 letnich, woźne oddziałowe dla każdej grupy, kucharki, 

pomoce kuchenne, pracownicy gospodarczy). 

2.  Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników 

administracyjno-obsługowych określają: Kodeks Pracy, Karta Nauczyciela, 

Zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Zarządzenie Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej, Regulamin Pracy i Regulamin Wynagrodzeń. 
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§32 

 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, 

2. Nauczyciel prowadzi w równej mierze pracę opiekuńczą, wychowawczą                        

i kształcącą zgodnie z podstawą programową, obowiązującymi programami, 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 

3.   Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności                               

i zainteresowań, 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i informacji o dziecku oraz ich              

dokumentowaniem, 

4) prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i odpowiedzialnością za jej 

jakość, 

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

5a) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wychowankom i ich         

rodzicom, 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematycznie podnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestniczenie w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, 

7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska         

o estetykę pomieszczeń, 

            8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń u dzieci, 

9) współdziałanie  z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci              

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w 

szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 

oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowaniu                  

i rozwoju, 

           10)  realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących, 

           11)  czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień                        

i uchwał, 

12)  inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, kulturalnym       

lub   rekreacyjno – sportowym, 

            13) realizacja innych zadań  zleconych przez Dyrektora placówki, a wynikających    

z podstawowej działalności Przedszkola, 

14) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza      

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko 

nauki w klasie I szkoły podstawowej. 

15)   Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku  szkolnego informację            

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, dla dzieci spełniających roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.             

4. Do zakresu zadań nauczycieli należy dbałość o właściwe zachowanie 

wychowanków, o przekazanie im norm i zasad postępowania, przestrzeganie 
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praw dziecka, wspieranie wychowanków w uczeniu się i aktywnym 

uczestniczeniu w zajęciach, rozwijanie zainteresowań i talentów dzieci, 

realizowanie zajęć opiekuńczo – wychowawczych uwzględniających potrzeby 

wychowanka. Nauczyciel zobowiązany jest do bliskiej współpracy z rodzicami 

wychowanków i innymi nauczycielami pracującymi w Przedszkolu. 

 

§33 

 

1. Obowiązki i czynności nauczyciela: 

1) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej                     

w powierzonym oddziale opartej na pełnej znajomości dziecka i jego 

środowiska rodzinnego zgodnie z wymaganiami określonymi w programie 

wychowania w Przedszkolu, 

2) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, 

3) współpraca z domem rodzinnym wychowanków, oraz ze środowiskiem              

w  celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,  z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego, 

4) codzienne przygotowywanie się do pracy z dziećmi, 

5) wytwarzanie w przedszkolu dobrej atmosfery pracy, 

6) doskonalenie kwalifikacji zawodowych, 

7) wprowadzanie nowoczesnych form i metod w swojej pracy, 

8) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału, zgodnie              

z odrębnymi przepisami, 

9) ponoszenie materialnej odpowiedzialności za powierzony sprzęt i pomoce oraz 

utrzymanie ich w należytym porządku, 

10) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających        

z podstawowej działalności Przedszkola. 

1a. Nauczyciel realizuje zajęcia opiekuńcze, wychowawcze uwzględniające potrzeby 

i zainteresowania dzieci. 

2. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu: 

1)  poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka, 

             2)   ustaleniach form pomocy w działaniach wychowawczych, 

3)  włączania dzieci i ich rodziców w działalność Przedszkola, 

4)  godne reprezentowanie miana nauczyciela – wychowawcy, 

5)  solidne i rzetelne wywiązywanie się z dodatkowych czynności. 

3.  Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej            

i metodycznej ze strony Dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych 

placówek i instytucji naukowo – oświatowych. 

 

 

§34 

 

             W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. 
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Podstawowym zadaniem tych pracowników jest zapewnienie sprawnego działania 

Przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia             

w ładzie i czystości. 

 

 

 

 

§35 

 

1. Obowiązkiem wszystkich pracowników jest: 

1) wykonywanie pracy sumiennie i starannie przestrzeganie dyscypliny pracy oraz 

stosowanie się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, 

2) przestrzeganie ustalonego w Przedszkolu czasu pracy i wykorzystywanie go       

w sposób jak najbardziej efektywny, 

3) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym 

celu odpowiedniej inicjatywy, 

4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciw pożarowych, 

5) dbanie o dobro Przedszkola, 

6) chronienie jego mienia i używanie go zgodnie z przeznaczeniem, 

7) przestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz zasad życia społecznego. 

2. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników Przedszkola określa 

Regulamin Pracy. 

 

 
ROZDZIAŁ IX 

GOSPODARKA FINANSOWA 
 

§36 

 

1. Działalność statutowa Przedszkola finansowana jest z budżetu Miasta Bukowna. 

2.  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową rozliczając się                   

z budżetem Miasta Bukowno na zasadach ustalonych dla jednostek 

budżetowych. 

3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Główny Księgowy. 

4. Majątek Przedszkola może być wykorzystany wyłącznie dla celów i zadań 

wymienionych w niniejszym statucie. 

5. Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane jest 

współdziałanie Dyrektora i Głównego Księgowego. 
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ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§37 

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi. 

 

 

§38 

 

1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie 

mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

2. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu w życie 

nowych przepisów prawnych dotyczących oświaty, ewentualnie zmiany 

warunków pracy Przedszkola. 

3. Dopuszcza się możliwość ujednolicanie tekstu Statutu po dokonanych zmianach 

w treści Statutu. 

 

§39 

 

Przedszkole prowadzi dokumentację i przechowuje ją zgodnie z obowiązującymi          

przepisami. 

 

§ 39a  
 

Przedszkole może posiadać godło, sztandar oraz ceremoniał przedszkolny. 
 

§40 

 

 Integralną częścią Statutu jest schemat organizacyjny Miejskiego Przedszkola. 

 

 

§41 

 

Statut obowiązuje z dniem .................. 

 

 

            Bukowno dnia .................. 
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