
UCHWAŁA Nr 5/2017/2018 

RADY PEDAGOGICZNEJ 

PRZEDSZKOLA NR 17 IM. JANA BRZECHWY W RYBNIKU 

Z DNIA 29.11.2017R. 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 i art. 82 ust. 2    Ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016r.   

Prawo oświatowe (z późn.zm.) 

 

uchwala : 

§1 
 

Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

 
                                                              §2 

Obowiązujący do 30.11.2017r. traci moc Statut Przedszkola  z dnia 01.09.2011r. 

 

                                                             § 3 

Realizację Uchwały powierza się Dyrektorowi przedszkola. 

                                                                   § 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.12.2017r. 

                                                                   § 5 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 

 

 

Protokolant                                                              Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 
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NAZWA PRZEDSZKOLA 
 

§1  
 

 
1.1 Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku,  

ul. Krzyżowa 12. 

1.2 Organem prowadzącym Przedszkole Nr 17 w Rybniku, ul. Krzyżowa 12 jest gmina    

Rybnik. 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 2   

 

2.1 Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka poprzez stwarzanie 

warunków dziecku  do : 

a) odkrywania własnych możliwości 

b) sensu podejmowanych  działań w trakcie procesu dydaktyczno –wychowawczego  

c) gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna 

d) uzyskania dojrzałości szkolnej i przygotowania do pełnienia różnych ról społecznych 

e) integracji z dziećmi niepełnosprawnymi 

 2.2 Zadania przedszkola: 

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) 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. 

4) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 
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5) 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, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci. 

6) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom niepełnosprawnym rozwój społeczny  

oraz zdobywanie wiedzy i umiejętności wspólnie z rówieśnikami. 

7) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.                 

8) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2.3 W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                     

z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, oraz  w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających    

kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

c)zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

d) porad i konsultacji; 

1) Dla rodziców wychowanków i nauczycieli: 

a) porad i konsultacji;  

b) warsztatów i szkoleń.  

2) Nauczyciele  oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności:  

a) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji,  

b) w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

 – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka               

do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają prowadzący zajęcia  z wychowankiem, 

nauczyciele, oraz specjaliści, w szczególności logopedzi, oligofrenopedagodzy  

we współpracy z: 
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a) rodzicami wychowanków; 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

4)   W zakresie organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi : 

a) w przedszkolu działają oddziały integracyjne, w których na równych prawach 

funkcjonują dzieci zdrowe i niepełnosprawne; 

b) Dyrektor przedszkola ustala zajęcia, w których ze względu na potrzeby edukacyjne 

dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, uczestniczą nauczyciele 

i specjaliści, w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego; 

c) w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo 

nauczycieli współorganizujących nauczanie, wychowanie i opiekę oraz pomoc 

nauczyciela sprawującą opiekę .  

5) Umożliwianie dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,          

językowej, religijnej: 

a) przedszkole organizuje nauczanie religii na zasadzie dobrowolności na wniosek 

rodziców lub prawnych opiekunów dziecka, 

b) przedszkole zapewnia dzieciom, które nie uczęszczają na naukę religii opiekę 

nauczycielki przedszkola,  

c) nauczanie religii odbywa się w toku powszechnie dostępnych zajęć wychowawczo 

 – dydaktycznych w czasie pracy przedszkola. 

2.4.Przedszkole  wspomaga   indywidualny  rozwój  dziecka  oraz  wspomaga    rodzinę               

w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole. 

1) Realizuje cele wychowania przedszkolnego w następujących obszarach: 

a) fizyczny obszar rozwoju dziecka 

b) emocjonalny obszar rozwoju dziecka 

c) społeczny obszar rozwoju dziecka 

d) poznawczy obszar rozwoju dziecka 
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2) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka i przygotowuje go do nauki  w szkole poprzez:  

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie jego sprawności ruchowej, 

b) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, kreślenia symboli graficznych                                  

i doskonalenie słuchu fonematycznego,        

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi                                 

i otaczającego je świata, 

d) umożliwianie dzieciom nauki zachowań społecznych, 

e) stwarzanie warunków do poznawania przez dzieci tradycji i dziedzictwa kulturowego 

własnego regionu, 

f) stwarzanie warunków do integracji dzieci z dziećmi niepełnosprawnymi  

g) umożliwianie dzieciom niepełnosprawnym aktywności poznawczej zgodnie                               

z rodzajem niepełnosprawności. 

3) Przedszkole współdziała z rodziną wychowanka w formie:  

a) pełnienia funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie dziecka w rodzinie; 

b)  uczestnictwa  rodziców w planowaniu działalności wychowawczej i profilaktycznej;  

c) zebrań ogólnych na początku i na końcu roku szkolnego; 

d) zebrań grupowych 3 razy w roku; 

e) uroczystości i imprez wg kalendarza imprez przedszkolnych; 

f)  i innych form wynikających z bieżących potrzeb. 

4) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę w czasie zajęć                                  

w   przedszkolu   oraz poza przedszkolem : 

a) dba o pełną sprawność techniczną budynku przedszkolnego oraz przynależnych                    

do niego terenów, urządzeń zgodnie z przepisami bhp obowiązującymi w tym 

zakresie, 

b) zapewnia dzieciom opiekę nauczyciela od momentu przyjścia do momentu odejścia                    

do domu, 

c) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na wyznaczonych 

terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, 

d) w czasie zajęć poza terenem przedszkola (wycieczki) zapewniona jest opieka 
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nauczycielki oraz na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła, 

e) w trakcie wyjazdów na wycieczki dzieci posiadające orzeczenie                                               

o niepełnosprawności powinny mieć dodatkowo /w miarę możliwości/ zapewnioną 

opiekę rodzica /opiekuna prawnego/, 

f) Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród nauczycieli 

posiadających odpowiednie kwalifikacje do kierowania wycieczkami przedszkolnymi. 

Kierownik wycieczki opracowuje program wycieczki, 

g) kierownik wycieczki w terminie 3 dni od zakończenia wycieczki przedstawia 

rozliczenie finansowe dyrektorowi przedszkola i przewodniczącemu Rady Rodziców, 

h) koszty finansowe związane z organizacją wycieczki pokrywane są z funduszy Rady 

Rodziców lub przez rodziców / prawnych opiekunów/ dziecka, 

i) Dyrektor przedszkola, kierownik wycieczki oraz wychowawca grupy ponoszą 

finansową odpowiedzialność za środki pieniężne przeznaczone na organizację 

wycieczki, 

j) szczegółowe zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu regulują odrębne 

procedury opracowane przez Radę Pedagogiczną. 

  5) Dzieci przyprowadzane i odbierane są z przedszkola przez rodziców /opiekunów   

prawnych/ lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą im pełne bezpieczeństwo  

wg   pisemnych deklaracji rodziców /opiekunów/ o odbiorze dzieci z przedszkola. 

 
 

 
ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 3   
 

 
3.1. Organami przedszkola są :  

1) Dyrektor przedszkola 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

 
3.2. Dyrektor przedszkola w ramach swoich kompetencji : 

1) Kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
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2) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

3) Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

4) Realizuje uchwały Rady  Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących. 

5) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym  zaopiniowanym przez 

Radę Pedagogiczną  i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

6) Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  i pracownikom                     

 w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

7) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

8) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych. 

9) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowanka. 

10) Dokonuje skreślenia dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej w przypadkach określonych w statucie przedszkola. 

11) Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola. 

12) Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym 

pracownikom przedszkola. 

13) Występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

przedszkola. 

14) Powierza nauczycielowi funkcję wicedyrektora przedszkola i odwołuje z niej                            

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego przedszkole. 

15) Współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z Radą Pedagogiczną przedszkola                        

i rodzicami. 

16) Dokonuje oceny pracy zawodowej nauczyciela. 

17) Dokonuje  oceny dorobku zawodowego nauczyciela po zasięgnięciu opinii Rady 

Rodziców oraz po zapoznaniu się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna 

stażu. 

18) Na wniosek nauczycieli dopuszcza do użytku programy nauczania, programy własne, 

innowacje pedagogiczne po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną lub innego 

nauczyciela na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 
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19) Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, 

odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą 

obowiązywać od początku następnego roku szkolnego. 

20)  Powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka o spełnianiu przez 

niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz    o zmianach w tym 

zakresie. 

21) W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub inny 

pracownik przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.   

22) Dyrektor  w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą  Pedagogiczną  

i rodzicami.  

3.3 Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola  albo jego zmian                         

i przedstawia do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 

1) W  ramach kompetencji stanowiących Rada Pedagogiczna : 

a) zatwierdza plany pracy przedszkola;   

b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 

c) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola; 

d) ustala sposoby wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem  przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,                     

w celu doskonalenia pracy przedszkola; 

e) uchwala Statut przedszkola. 

2) W ramach kompetencji opiniujących Rada pedagogiczna opiniuje: 

a) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;  

b) projekt planu finansowego przedszkola; 

c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

d) propozycje dyrektora przedszkola  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac        

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

3.4. Rada Rodziców w ramach swych kompetencji : 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
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1) Rada Rodziców reprezentująca ogół rodziców dzieci uczestniczy  w rozwiązywaniu spraw 

wewnętrznych Przedszkola, działając w oparciu o zapisy ustawy o Prawo Oświatowe, 

przepisy wykonawcze i Regulamin Rady Rodziców.  

2) Rada Rodziców liczy tylu członków, ile jest oddziałów w przedszkolu.  

3) W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,  

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. Jedno 

dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym. 

4) Decyzje Rady Rodziców są jawne, ogłaszane na zebraniach rodziców ogólnych  

     i oddziałowych.  

5) Rada Rodziców w ramach swych kompetencji : 

a) uchwala regulamin swojej działalności, który nie jest sprzeczny ze statutem 

przedszkola; 

b) opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

przedszkola; 

c) przedstawia swoją opinię o ocenie dorobku zawodowego nauczyciela w ciągu  14 dni 

od otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie; 

d) bierze udział w pracach komisji odwoławczych przy odwołaniu nauczyciela od oceny 

pracy zawodowej; 

e) bierze udział w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora powołanej przez organ 

uprawniony; 

f) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 

wspierania statutowej działalności przedszkola. Zasady wydatkowania w/w funduszy 

określa Regulamin Rady Rodziców;  

g) fundusze rady rodziców są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym 

Rady Rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające 

pisemne upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców; 

h) opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 

i) występuje do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich 

spraw przedszkola. 

 3.5. Organy przedszkola współdziałają ze sobą : 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=15-11-2017&qplikid=4186#P4186A7
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1) Dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                         

w ramach swoich kompetencji stanowiących. 

2) Zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą. 

3) Stwarzają warunki do prawidłowego rozwoju dzieci oraz do podnoszenia jakości pracy 

przedszkola. 

3.6. Rozwiązywanie sporów pomiędzy organami : 

1) Wszystkie sytuacje konfliktowe zachodzące pomiędzy organami przedszkola dotyczące 

działalności dydaktyczno – wychowawczej, opiekuńczej rozwiązywane są wewnątrz 

przedszkola przez dyrektora po wysłuchaniu wszystkich stron oraz po umożliwieniu im 

wymiany opinii i złożeniu wniosków. 

2) Dyrektor metodą negocjacji i porozumienia dąży do rozwiązania kwestii spornych. 

3) W przypadku braku porozumienia stron, po wyczerpaniu wszystkich sposobów 

złagodzenia konfliktu, każdy z organów przedszkola ma prawo zwrócić się do organu 

prowadzącego. 

 

CZAS PRACY PRZEDSZKOLA 

 

§ 4 

 

4.1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                          

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

1) Do  przedszkola uczęszczają dzieci, które kończą 3 lata, do końca roku szkolnego                 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

2) 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 roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy                       

9 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci odracza się zgodnie z przepisami prawa. 

3) W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

4) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                       

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. 
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5) Obowiązek, o którym mowa w pkt. 4, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego                      

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W przypadku dziecka, o którym 

mowa w pkt. 2 obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

 4.2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

4.3. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych  jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci   i wynosi:  

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut, 

2) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat – około 30 minut. 

4.4. Organizacja zajęć rewalidacyjno-wychowawczych : 

1) godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 30 minut a w okresie 

tygodniowym 60 minut, 

2)  zajęcia rewalidacyjne prowadzone są indywidualnie lub zespołowo,  

3) o formie prowadzenia zajęć  decydują  potrzeby dziecka, cel zajęć oraz formułowane na 

tej podstawie zalecenia zespołu. 

4.5. Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora     

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia                                                     

i higieny oraz oczekiwań rodziców, prawnych opiekunów. 

1) Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad  

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia,                                    

z uwzględnieniem potrzeb   i zainteresowań dzieci.  

4.6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych  przez 

organ prowadzący  na wniosek dyrektora przedszkola w uzgodnieniu z Radą 

Pedagogiczną. 

4.7. Czas pracy przedszkola :  

1) Przedszkole jest czynne od godz. 6 30 do godz. 17 00 od poniedziałku do piątku. Dzienny 

czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola 

 z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców, prawnych opiekunów. 

2) W godzinach od 8.00 do 13.00 realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczych  

i opiekuńczych jest bezpłatna.  

4.8. Zasady odpłatności : 

1) W przedszkolu dzieci korzystają z 0, 1, 2 lub 3 posiłków zgodnie z deklaracjami                               

i umowami  zawartymi z rodzicami lub prawnymi opiekunami. 
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2) Rodzice lub prawni opiekunowie dziecka w pełni pokrywają koszty wyżywiania dziecka. 

3) W zakresie realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki świadczenia 

udzielane przez przedszkole są nieodpłatne.  

4) Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola wydając odpowiednie 

zarządzenie. 

5) Pracownicy przedszkola korzystają z wyżywienia odpłatnie. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 
 

§ 5   
 

5.1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i pracownicy administracyjno –  techniczni. 

1) Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola ponoszą odpowiedzialność za życie, zdrowie        

i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie 

spacerów, wycieczek, zajęć w ogrodzie przedszkolnym.  

2) Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola zapewniają sprawne działanie przedszkola jako 

instytucji publicznej poprzez przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., które określają 

odrębne przepisy.  

 

5.2. Pracownik administracyjny – intendent wykonuje prace związane z całością    spraw    

administracyjno – gospodarczych w przedszkolu : 

1) Zaopatruje przedszkole w żywność. 

2) Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom                        

i personelowi placówki. 

3) Prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4) Inkasuje opłaty od rodziców, prawnych opiekunów za świadczenia udzielane przez 

przedszkole oraz prowadzi odpowiednią dokumentację tych opłat. 

5) Sporządza jadłospis. 

6) Ponosi odpowiedzialność materialną za przechowywanie i wykorzystywanie środków 

finansowych przedszkola. 

7) Sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu w przedszkolu. 

8) Zgłasza uszkodzenia sprzętu dyrektorowi i zabezpiecza zniszczony i uszkodzony sprzęt 

w celu uniknięcia wypadków. 
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9) Sprawuje nadzór nad prawidłowością wykonywania obowiązków przez personel 

kuchenny, konserwatora, woźnego.  

10) Dokonuje inwentaryzacji mienia w podległych pomieszczeniach i ponosi 

odpowiedzialność materialną. 

11) Uczestniczy w ogólnych zebraniach rodziców, naradach gospodarczych,                         

w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. 

12) Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, które wynikają              

z organizacji pracy w placówce. 

5.3. Kucharz w przedszkolu : 

1) Przyrządza punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki. 

2) Przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych                      

i dba o racjonalne ich zużycie. 

3) Prowadzi magazyn podręczny. 

4) Utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i zgłasza uszkodzenia 

intendentowi. 

5) Dba o czystość pomieszczeń kuchennych. 

6) Uczestniczy w ustalaniu jadłospisów. 

7) Dokonuje okresowych inwentaryzacji mienia w podległych pomieszczeniach. 

8) Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, które wynikają z organizacji pracy  

w placówce. 

  5.4. Pomoc kucharza : 

1) Pomaga kucharzowi w przyrządzaniu posiłków. 

2) Utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne. 

3) Załatwia zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów. 

4) Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy  

w placówce. 

5.5. Pomoc nauczycielki przedszkola : 

1) Spełnia czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez 

nauczyciela danego oddziału oraz inne, które wynikają z rozkładu czynności dzieci  

w ciągu dnia 

2) Utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach. 

3) Dba o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków w szczególności     z orzeczeniem                               

o potrzebie kształcenia specjalnego dot. dzieci   z zespołem   aspergera i autyzmem oraz  

z niepełnosprawnością ruchową. 
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4) Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy                     

w przedszkolu. 

5.6. Rzemieślnik – robotnik gospodarczy  w przedszkolu : 

1) Dba o stan urządzeń technicznych w placówce. 

2) Dokonuje bieżących napraw sprzętu i urządzeń w przedszkolu. 

3) Instruuje pracowników przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn    i urządzeń  

w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu. 

4) Utrzymuje w stanie używalności urządzenia grzewcze, gazowe  i wodnokanalizacyjne. 

5) Utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach. 

6) Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy 

 w przedszkolu. 

5.7. Oddziałowa w przedszkolu : 

1) Utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach. 

2) Dba o powierzony sprzęt i pomoce dydaktyczne. 

3) Dba o bezpieczeństwo własne i wychowanków. 

4) Spełnia czynności obsługowe w stosunku do wychowanków. 

5) Wykonuje czynności opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecone przez 

nauczyciela danego oddziału. 

6) Wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy  
w przedszkolu. 
 

5.8.  Wicedyrektor przedszkola w ramach swych kompetencji : 

1) Współdziała razem z dyrektorem przedszkola w kierowaniu procesem dydaktyczno  

– wychowawczym i opiekuńczym w przedszkolu. 

2) Realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej. 

3) Realizuje zadania zgodnie z zarządzeniami dyrektora przedszkola oraz organami 

nadzorującymi placówkę. 

4) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań. 

5) Sprawuje opiekę nad wychowankami i zapewnia im właściwe warunki zdrowotne. 

6) Sprawuje nadzór pedagogiczny. 

7) Kontroluje stan techniczny budynku oraz urządzeń przedszkolnych. 

8) Nadzoruje i kontroluje wykonywanie przez pracowników administracji i obsługi 

powierzonych im zadań. 

9) Planuje i dokonuje bieżących zakupów rzeczowych. 

10) Prowadzi dokumentację zamówień publicznych. 
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11) Prowadzi archiwum przedszkola. 

12) Współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców. 

13) Organizuje i kontroluje pracę w przedszkolu, prowadzi  dokumentację kontroli, rozlicza                    

z czynności dodatkowych. 

14) Prowadzi ewidencje czasu  pracy pracowników. 

15) Wykonuje inne zadania wynikające z zarządzeń dyrektora i bieżących potrzeb placówki. 

5.9. Nauczyciel przedszkola : 

1) Współdziała z rodzicami /prawnymi opiekunami/, w sprawach wychowania                              

i nauczania  dzieci :         

a) uwzględnia prawa rodziców /prawnych opiekunów/ do znajomości zadań 

wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale, 

b) udziela informacji rodzicom /prawnym opiekunom/ dotyczących rozwoju                                

i zachowania dziecka, 

c) wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka udzielając pomocy pedagogicznej. 

      2) Planuje i prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz odpowiada za jej  jakość : 

a) ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, zapewnia 

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne każdego dziecka podczas zajęć kierowanych 

i niekierowanych,  

b) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

c) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, 

d) poznaje i wdraża innowacje pedagogiczne podnoszące jakość pracy wychowawczo 

– dydaktycznej, 

e) dokonuje samooceny swojej pracy wychowawczo – dydaktycznej  w zależności                 

od potrzeb własnych i placówki, 

f) prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału a w szczególności 

dziennik zajęć, 

g) planuje miesięczną pracę wychowawczo – dydaktyczną w formie miesięcznych 

planów oczekiwanych rezultatów z uwzględnieniem zadań rocznego planu pracy 

przedszkola; podczas planowania pracy nauczyciel uwzględnia zasady higieny 

 i zdrowia psychicznego dziecka 

      3) Prowadzi obserwacje pedagogiczne : 

a) poznaje i zabezpiecza potrzeby rozwojowe dzieci, 
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b) prowadzi i dokumentuje wyniki  diagnozy  gotowości szkolnej dziecka w roku 

poprzedzającym podjęcie nauki w szkole. W oparciu o zgromadzone wyniki 

diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola opracowuje i realizuje indywidualny 

dla każdego dziecka mającego trudności w opanowaniu i rozumieniu zadań 

dydaktycznych  program wspomagania i korygowania rozwoju, informuje rodziców, 

prawnych opiekunów o wynikach diagnozy, obserwacji, 

c) prowadzi dokumentację obserwacji pedagogicznych, dokonuje jej podsumowania   

po okresie asymilacji, po półroczu i na zakończenie roku szkolnego. 

4) Nauczyciele posiadający specjalne przygotowanie pedagogiczne: 

1. Rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie. 

2. Współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach 

integracyjnych w szczególności: 

a) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają lub 

opracowują programy wychowania przedszkolnego, 

b) dostosowują realizację programów wychowania przedszkolnego                                    

do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie, 

c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie 

wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne opracowują dla 

każdego dziecka i realizują Indywidualny Program Edukacyjno –Terapeutyczny 

określający zakres zintegrowanych działań nauczycieli                            

 i specjalistów oraz rodzaj zajęć rewalidacyjnych lub zajęć rozwijających 

kompetencje emocjonalno – społeczne prowadzonych z dzieckiem, 

d) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne  w doborze 

metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz niedostosowanymi społecznie, 

e) prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej                

i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny, 

f) dbają o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków w szczególności   

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego dot. dzieci    z zespołem   

aspergera i autyzmem oraz z niepełnosprawnością ruchową, 



18 

 

g) prowadzą wzmożoną opiekę i obserwację dotycząca dzieci niepełnosprawnych                     

w szczególności z zespołem aspergera i autyzmem oraz                                            

z niepełnosprawnością ruchową. 

 
 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

§ 6 

 

6.1. Przedszkole w ramach realizacji praw i obowiązków dzieci: 

1) Zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu w przedszkolu : 

a) proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny zorganizowany jest zgodnie                   

z zasadami higieny pracy umysłowej, 

b) zapewnia możliwości korzystania przez dzieci w równym stopniu z pomocy 

dydaktycznych, sprzętu i zabawek znajdujących się w przedszkolu, 

c) stwarza dzieciom możliwość do rozwijania zainteresowań, zdolności    i talentów, 

d) zapewnia dzieciom korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego, 

e) udziela dzieciom pomocy w przypadku trudności w nauce. 

2) Zapewnia dzieciom życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie wychowawczo – 

dydaktycznym : 

a) stwarza dziecku warunki zdrowego i radosnego rozwoju, 

b) sprawiedliwie, obiektywnie i jawnie ocenia postępy dzieci w nauce, ich zdolności                 

i zachowanie, 

c) stosuje jednolite oddziaływanie wychowawczo – dydaktyczne na poszczególne 

dziecko, dostosowane do jego potrzeb i możliwości. 

6.2. Dziecko ma obowiązek : 

1) Przestrzegania zasad i umów ustalonych w grupie. 

2) Dbania o zabawki, ład i porządek w sali. 

3) Szanowania praw innych. 

4) Przestrzegania zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych, 

5)  Słuchania i reagowania na polecenia nauczyciela,  zachowywać porządek 

 i czystość,  przestrzegać zasad obowiązujących w grupie.  

6) Przestrzegania zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób 

dorosłych.  
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7) Informowania nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach. 

6.3. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka   

z  listy wychowanków w przypadku : 

1) Gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca bez podania przez 

rodziców przyczyny nieobecności. 

2) Na życzenie rodziców. 

3) Gdy informacje podane w „Karcie zgłoszenia dziecka” do przedszkola przez rodziców     

są niezgodne z prawdą. 

 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 7 

 

7.1. Statut wchodzi w życie z dniem 01 grudnia 2017r.  

7.2. Statut przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej  z dnia 29.11.2017 r. 

 

 

 


