
 

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA EDUŚ 
 

Rozdział I 
 

Postanowienia ogólne 
 

§1 
 

1. Niepubliczne Przedszkole Eduś zwane dalej „Przedszkolem” ma siedzibę w 

Pawłowicach ul. Wspólna 1d. 

2. Ustalona nazwa Przedszkola brzmi: Niepubliczne Przedszkole Eduś, 43-250 

Pawłowice, ul. Wspólna 1d. 
 

§2 
 

Przedszkole działa na podstawie: 
1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 

z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi, 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. nr 97 z 2006 r. poz. 674 z 

późniejszymi zmianami) w części dotyczącej placówek niepublicznych, 

3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 z 

późniejszymi zmianami), 

4. Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. nr 21 z 1998 r. poz. 94 z 

późniejszymi zmianami), 

5. Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z 

późniejszymi zmianami), 

6. Uchwała nr VII/99/2011 Rady Gminy Pawłowice z dnia 21 czerwca 2011 r., 

7. Statut nadany przez Organ Prowadzący zaakceptowany przez Radę Pedagogiczną, 

8. Konwencji o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526). 

 

Rozdział II 

 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§3 
 

1. Przedszkole zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

określonej przez Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.07.2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć 

poza teren Przedszkola. 
3. Zapewnia poczucie bezpieczeństwa. 



 
4. Stymuluje wszechstronny rozwój dziecka. 
5. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

6. Współpracuje ze specjalistami (logopeda, pedagog specjalny), zapewniając w miarę 

potrzeby konsultacje i pomoc rodzicom. 
7. Zapewnia odpowiednie warunki bytowania, co jest związane z właściwym urządzeniem 

i wyposażeniem obiektu Przedszkola oraz placu zabaw i utrzymaniem ich w należytym 

stanie. 

8. Współdziałanie z Rodzicami/Opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju 

dzieci. 
9. Organ prowadzący powierza każdą grupę opiece jednego nauczyciela prowadzącego 

oraz w razie potrzeby pomocy nauczyciela. 
10. Nauczyciel prowadzi zajęcia określone w programie i planie pracy na terenie 

Przedszkola. 

11. Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej organizując 

zajęcia z w/w specjalistami. 

12. W miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, jeżeli nie 

stwarzają one zagrożenia dla innych dzieci. 
 

§4 
 

Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 

1. Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, porozumiewanie się z dorosłymi i 

dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dziecka do utrzymywania ładu i porządku; 
3. Wspomaganie rozwoju mowy dziecka; 

4. Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5. Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6. Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 
7. Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 
8. Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew; 
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 poszanowań 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; 

16. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym; 
17. Przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej, albo 

językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych lub etnicznych 

oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym, o którym mowa w ustawie z 

dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 

regionalnym. 
                                



 
§5 

Sposób organizacji zadań 
 

1. Praca opiekuńczo- wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w 

oparciu  o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego dla poszczególnych 

grup. 

2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor na wniosek 

nauczyciela. 
3. W grupie dzieci 2,5- 3 letnich zatrudniona jest pomoc wychowawcza, która 

współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi. 
4. W grupie integracyjnej zatrudnia się asystenta nauczyciela, który podejmuje się opieki 

nad dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie 

bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. 
6. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie 

placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola( spacery, wyjścia, wycieczki). 
7. Spacer poza teren przedszkola, wyjście do kina, teatru, muzeum musi być wcześniej 

uzgodniony z dyrektorem przedszkola. Każde wyjście musi być odnotowane w 

zeszycie wyjść. Na 10 dzieci przypada 1 opiekun. 
8. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem 

przedszkola. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, 

pomoc wychowawcza, rodzice w stosunku- 1 osoba dorosła na 10 dzieci. 

9. Szczegółowe zasady organizacji wyjść, wycieczek zawarte są w regulaminie bhp 

dostępnym u dyrektora placówki. 
10. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, podczas ich pobytu w 

przedszkolu. 

11. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, 

nauczyciele- specjaliści odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci. 
12. Pomocy logopedycznej, psychologicznej, w zakresie korygowania wad postawy 

udziela się na wniosek: 

1) Rodzica/ prawnego opiekuna; 

            2)Wychowawców grupy; 
            3)Psychologa; 
            4)Logopedy; 

            5) Nauczyciela gimnastyki korekcyjnej; 
      6) Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, za zgodą 

rodziców. 
13.  Objęcia dziecka zajęciami prowadzonymi przez w/w specjalistów wymaga pisemnej 

zgody rodzica lub prawnego opiekuna. 

14. W przedszkolu powołano Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka, w skład 

który wchodzą: logopeda, oligofrenopedagog, pedagog oraz psycholog. 
15. Do zadań psychologa należy 

1) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn 

niepowodzeń funkcjonowania w grupie przedszkolnej; 

2) Przeprowadzenie badań psychologicznych dzieci w oparci o dostępne metody 

diagnostyczne; 

3) Określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologicznej 

4) Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej odpowiednio 



 
do rozpoznawanych potrzeb; 

5)Udzielanie pomocy wychowawcom grupy 5 latków przy przeprowadzeniu diagnozy 

przedszkolnej; 

6)Opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich 

posiadania; 

7)Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy. 
16. Do zadań logopedy należy: 

1) Przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy- 

wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

2)Prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wytypowanymi 

do pomocy logopedycznej; 

3)Utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń- 

udzielanie instruktażu dla rodziców; 

4)Udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i 

fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej; prowadzenie odpowiedniej 

dokumentacji pracy. 
17. Do zadań nauczyciela gimnastyki ogólnorozwojowej i korekcyjnej należy: 

1)Prowadzenie zajęć z gimnastyki ogólnorozwojowej w zakresie profilaktyki wad 

postawy dla wszystkich dzieci w ramach profilaktycznej działalności wychowawczo-

dydaktycznej ( nie wymagana zgoda rodziców); 

2)Przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia poziomu rozwoju 

motorycznego oraz wad postawy- wytypowanie dzieci do zajęć korekcyjnych; 

3)Prowadzenie systematycznych ćwiczeń profilaktycznych i korekcyjnych z dziećmi; 

4)Utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń- 

udzielanie instruktażu dla rodziców; 

5)Udzielanie instruktażu  nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń 

korekcyjnych usprawniających aparat ruchowy; 

6)Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy 
 

 

Rozdział III 
 

Organy Przedszkola 
 

§6 
 

Organami Przedszkola są: 
1. Dyrektor Przedszkola, 
2. Rada Pedagogiczna. 

3. Rada Rodziców 
§7 

 

Do zadań Dyrektora przedszkola należy: 
1. Kierowanie działalnością wychowawczo – opiekuńczo dydaktyczną Przedszkola. 
2. Reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz. 
3. Prowadzenie nadzoru nad pracami Rady Pedagogicznej. 
4. Kierowanie polityką kadrową Przedszkola, nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku 



 
pracy z  nauczycielami oraz innymi pracownikami Przedszkola. 

5. Dysponowanie i zarządzanie finansami i majątkiem Przedszkola. 

6. Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola. 
7. Ustalanie składników i wysokości opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu. 
8. Zawieranie z Rodzicami umów o świadczenie usług opiekuńczo – wychowawczo 

dydaktycznych. 
9. Informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnianiu przez dziecko zapisane do 

placówki obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 
10. Ustalenie zakresu obowiązków Zastępcy Dyrektora, który reprezentuje placówkę 

podczas nieobecności Dyrektora, delegowanie uprawnień w przypadku nieobecności 

Dyrektora z wyłączeniem spraw finansowych i kadrowych. 
11. Przedkładanie Radzie Pedagogicznej dwa razy w ciągu roku wnioski i uwagi ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

12. Dbanie o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności 

nauczyciela. 

13. Występowanie z urzędu w obronie nauczyciela gdy ustalone dla nauczyciela 

uprawnienia zostaną naruszone. 
14. Współpracowanie z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
15. Stwarzanie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w 

przedszkolu. 
16. Organizowanie pomocy psychologicznej, logopedycznej w formach określonych w 

statucie przedszkola i decyduje o jej zakończeniu. 

17. Zawiadamianie w terminie do 30 września każdego roku dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie, której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu 

obowiązkowi podlegają. 

18. Dopuszczanie do użytku przedszkolnego programy wychowania przedszkolnego. 
19. Wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i 

zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący. 
20. Powoływanie komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej, gdy zachodzi taka konieczność. 

21. Umożliwianie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej. 
22. Skreślanie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, z zachowaniem 

zasad zapisanych w statucie. 
23. Planowanie organizacji pracy na każdy rok szkolny. 
24. Przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne. 
25. Powoływanie komisji w celu dokonania inwentaryzacji majtku przedszkola. 
26. Określanie zasad, obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowisku pracy. 

27. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym przez organ 

prowadzący na dany rok szkolny. 
28. Dyrektor może udzielać ulg i zwolnień z płatności okresowych lub stałych. 
29. Przy ustalaniu odpłatności, o których mowa w punkcie 7 Dyrektor bierze pod uwagę 

możliwości zarobkowe rodziców. 
30. Dyrektor ustala sobie wynagrodzenie z dotacji, którego wysokość uzależniona jest od 

możliwości finansowej przedszkola. 
 



 
§8 

 
1. W Przedszkolu mogą być zatrudniani Wicedyrektorzy. 
2. W czasie nieobecności Dyrektora – Wicedyrektorzy: 

1) Kierują Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem, 

2) Ponoszą odpowiedzialność za prawidłowości opieki nad dziećmi. 
 

§9 
 

1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

1)  Ustalanie i zatwierdzanie regulaminu Przedszkola, 

2) Realizowanie zadań statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad 

dziećmi, 

3) Ustalanie założeń i wytycznych oraz programów realizacji na dany rok 

przedszkolny, 

4)  Opracowanie oraz dokonywanie zmian w statucie Przedszkola. 

5)  Podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy zapisanego dziecka. 

6)Opiniowanie przedszkolnych zestawów programów wychowania przedszkolnego, 

7) Opiniowanie propozycji dyrektora przedszkola w sprawach przydziału 

nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach 

godzin ponadwymiarowych, 

8) Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień, 

9) Opiniowanie wniosku o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola, 

10) Opiniowanie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu, 

11) Rada pedagogiczna ponadto przygotowuje projekt zmian ( nowelizacji) do statutu 

i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu, 

12) Rada Pedagogiczna uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych 

przedszkola, 

13) Wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołania nauczyciela od 

oceny pracy, 

2. Spotkania Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał lub w 

miarę bieżących potrzeb. 
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

4. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu 

nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 1/3 jej członków. 

5. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są 

podejmowane zwykła większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej 

członków. 

6. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej 

we wszystkich sprawach dotyczących wychowanków oraz placówki. 
 

 

§10 
 

Zadania Rady Rodziców 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, 

współpracuje z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w celu ujednolicenia oddziaływań na 



 
dzieci przez rodzinę i przedszkole. 

2. Radzie Rodziców zasiada trzech rodziców wychowanków przedszkola, którzy zostają 

wybrani w trybie głosowania na pierwszym zebraniu dla rodziców w każdym roku 

przedszkolnym. 
3. Rada rodziców ma prawo do: 

1)Wglądu w roczne plany pracy przedszkola, a także do konsultacji i  współrealizacji 

planów miesięcznych; 

2)Do wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu opinii na temat pracy 

przedszkola; 

3)Spotkań z Radą Pedagogiczną w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze i dydaktyczne; 

4)Opiniowania pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu; 

5)Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego; 

6)Informacji  o wypadkach przedszkolnych. 
4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł w celu 

wydatkowania na cele przedszkola. 
 

 

 

 

 

Rozdział IV 
 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 
 

§11 
 

1. Dyrektor Przedszkola nawiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz pracownikami 

administracji i obsługi, których liczba dostosowana jest do liczby dzieci objętych 

opieką. 
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy 

o pracę, w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną. 

3. Do pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w Przedszkolu na podstawie umowy 

o pracę, mają zastosowanie przepisy ustawy Karty Nauczyciela w zakresie ustalonym 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 listopada 2002 roku 

w sprawie szczegółowego zakresu uprawnień i obowiązków nauczycieli i 

wychowawców zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach.  
 

§12 
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 obowiązującymi 

przepisami. 
4. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

1) Znać podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz podstawę 

programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych w zakresie I etapu 

edukacyjnego; 

2)  Znać aktualny statut Przedszkola; 

3) Prowadzić i dokumentować obserwację pedagogiczną swoich wychowanków; 

4) Opracowywać i realizować w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole 

podstawowej, indywidualny program wspomagania i korygowania rozwoju każdego 

dziecka; 

5) Systematycznie i rzetelnie informować Rodziców o podejmowanych zadaniach 

kształcących i wychowawczych oraz rozwoju dziecka; 

6) Współpracować z Rodzicami/Opiekunami prawnymi w realizacji ich praw i 

obowiązków określonych w niniejszym statucie; 

7) Systematycznie doskonalić swój warsztat pracy i podnosić jakość świadczonej 

pracy poprzez stosowanie nowoczesnych, skutecznych i atrakcyjnych dla dzieci form i 

metod pracy; 

8) Dbać o życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci przez cały czas 

pobytu dziecka w Przedszkolu, kształtując w nich czynną postawę wobec własnego 

zdrowia i bezpieczeństwa; 

9) Wykonywać rzetelnie wszystkie zadania zawarte w szczegółowym zakresie 

obowiązków (określonym przez Dyrektora Przedszkola), którego odpis 

przechowywany jest w aktach osobowych pracownika oraz innych zadań jeżeli zostały 

zlecone przez Dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy Przedszkola; 

10) Otoczyć opieką każde dziecko od chwili jego przyjścia do przedszkola; 

11) Prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie najnowszej 

wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu 

wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień; 

12) Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli 

narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

13) Dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

14) Tworzyć warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, 

udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie 

dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt 

przedszkolny.; 
5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) Udziału w formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez Przedszkole; 

2)  Realizacji ścieżki awansu zawodowego; 

3) Korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce; 

4) Korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej opiekuna stażu, 

wyspecjalizowanych poradni i instytucji; 

5) Wyboru programów wychowania przedszkolnego lub tworzenia i realizacji 

własnych, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 

6) Oceny pracy pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 
6. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w wcześniejszych punktach 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) Organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku 

dnia, wdrażanie dzieci do współpracy; 
5) Utrzymywanie stałego kontaktu z nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

specjalistyczne; 
6) Wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na 

niepowodzenia; 

7)Wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw 

moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, 

pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 

8) Okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 

9) Unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 

10)Stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 

11)Współpracę z rodzicami / prawnymi opiekunami, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną, intendentem w sprawach żywienia dzieci; 

12) Wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 

13) Dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych 

pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku 

przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola; 

14) Udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom / prawnym opiekunom; 

15)Przestrzeganie przepisów obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności 

dotyczących odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, 

organizowania wycieczek poza terenem przedszkola. 

7. Zadania nauczyciela w zakresie bezpieczeństwa dzieci: 

1)Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece dzieci; 

2)Nauczyciel jest zobowiązany do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może 

opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi lub na krótki 

okres czasu pracownikowi obsługi; 

3)Do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli 

stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć. 
 
   

     §13 
 

1. Podstawowymi obowiązkami pracowników administracji i obsługi są: 

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 

5)Znajomość aktualnego statutu Przedszkola 
2. Pracownicy obsługi i administracji mają prawo do: 

1)Udziału w kierowanych do nich szkoleniach organizowanych na terenie 

Przedszkola; 

2)Korzystanie ze sprzętu i urządzeń wspomagających ich pracę, a także środków 

ochrony osobistej i odzieży roboczej; 

3)Proponowania Dyrektorowi zmian mających na celu usprawnianie ich pracy i 

podnoszenie jakości pracy placówki. 
 

 

§14 
 

Pracownicy Przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza 

nagłymi przypadkami ratującymi życie oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 

Rozdział V 
 

Rodzicie/Opiekunowie prawni i wychowankowie Przedszkola 
 

§15 
 

1. Rodzice/Opiekunowie prawni i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko i określania drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 
2. Rodzice/Opiekunowie prawni 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 oraz zadań kształcących i wychowawczych wynikających z 

realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale; 

4)Uzyskania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka, 

postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych oraz 

stanu gotowości dziecka 5, 6 letniego do podjęcia nauki w szkole; 

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 zobowiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje 

pedagogiczne); 

7)Uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności 

wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia; 

8)Otrzymania pomocy pedagogicznej, psychicznej 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)Wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz 

poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych; 

12)Zgłaszania Dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej 

oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej Przedszkola; 

13)Ubezpieczenia swoich dzieci za pośrednictwem Przedszkola od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia. 
3. Rodzice/Opiekunowie prawni mają obowiązek: 

1)Znać i przestrzegać postanowień niniejszego statutu; 

2)Ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju dziecka; 

3)Zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze dziecku 

podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku usprawiedliwiać 

nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad trzy dni; 

4)Przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki w godzinach funkcjonowania 

Przedszkola – przez Rodziców lub pisemnie upoważnioną przez nich osobę 

pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo (pisemne upoważnienie 

Rodzic składa u Dyrektora, pismo musi zawierać imię, nazwisko, numer dowodu 

tożsamości osoby upoważnionej oraz podpis Rodzica; osoba upoważniona 

zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości; 

Rodzice/Opiekunowie prawni przejmują pełną odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę); 

5)Przyprowadzać do Przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe; w przypadkach 

wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka 

np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, złe 

samopoczucie psychofizyczne i inne oraz po spowodowanej chorobą nieobecności 

trwającej ponad 5 dni, Dyrektor lub nauczyciel mogą prosić o przedstawienie 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, iż dziecko jest zdrowe i może uczęszczać 

do Przedszkola; 

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)Bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania i telefonu 

kontaktowego; 

9)Śledzić informacje umieszczane 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 i postanowienia Rady Rodziców 

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)Z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników Przedszkola. 
 

§16 
 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. 
2. Dzieci w wieku 5, 6 lat odbywają w Przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. 

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego,  w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat. 

3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do 

placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w 

którym ukończy 10 lat. 

4. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności mają prawo do: 

1)Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – 

dydaktycznego, uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej; 

2)Akceptacji takim jaki jest, szacunku, godności oraz poszanowania tożsamości i 

własności osobistej; 

3)Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, nadużyć 

seksualnych, zaniedbań ze strony dorosłych; 

4)Swobody myślenia, sumienia i wyznania, wypowiedzi swoich myśli, uczuć oraz 

niewiedzy; 

5)Indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju; 

6)Zabawy, wypoczynku, czasu wolnego oraz 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 oraz 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)Szanowanie 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. 
 

Rozdział VI 
 

Organizacja Przedszkola 



 
 

§17 
 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem dwutygodniowej 

przerwy w okresie wakacji ustalonej przez dyrektora z organem prowadzącym 

2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola są oddziały przedszkolne grupujące 

dzieci wg zbliżonego wieku. 
3. W przedszkolu została utworzona grupa integracyjna, w której prowadzone jest 

Wczesne Wspomaganie Rozwoju dziecka. 
4. W okresie wakacyjnym, a także w przypadku dużej absencji dzieci lub absencji 

chorobowej nauczyciela dopuszcza się tworzenie innego składu grup przedszkolnych. 
5. Przedszkole czynne jest dla dzieci 10 godzin dziennie/ od godz. 7.00 do godz. 17.00/ 

od poniedziałku do piątku. 

6. Przewiduje się posiłki: śniadanie, II śniadanie (owoce), obiad (dzielony: zupa, II 

danie) i podwieczorek. 
7. usunięty 

8. W przedszkolu dzieci w wieku 5-6 lat odbywają roczne przygotowanie przedszkolne. 
9. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresować, uzdolnień. 
10. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 15 osób. 
11. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 7.00 -

8.30 i 15.00 – 17.00. 
12. W okresach niskiej frekwencji (ferie zimowe, wakacje, okresy przedświąteczne, 

wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola może zlecić 

łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 
13. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe mogą odbywać się w grupach o 

strukturze międzyoddziałowej. 
14. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia opracowany przez 

dyrektora placówki. 

15. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej 

określa godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu 
 

§18 
 

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia 

następnego roku. 

2. Przedszkole jest czynne 10 godzin (w zależności od potrzeb rodziców). 
3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 roku do 6 lat. 
4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy, święta oraz 24 grudnia. 
5. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. 

6. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno – wychowawczych powinien być 

dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków: dzieci 2 – 3 letnie od 10 do 

15 minut, dzieci 4 – 5 letnie od 20 do 25 minut 

7. Placówka zapewnia dzieciom zapisanym do oddziałów przedszkolnych możliwość 

uczestnictwa w zajęciach dodatkowych. 
8. W Przedszkolu na życzenie Rodziców organizuje się naukę religii. 
9. Dzieci, które nie uczestniczą w zajęciach religii pozostają pod opieką nauczyciela 

prowadzącego grupę. 



 
10. Za bezpieczeństwo dzieci uczęszczających na zajęcia dodatkowe odpowiada 

nauczyciel prowadzący te zajęcia. 

11. Nauczyciel zajęć dodatkowych zobowiązany jest odebrać całą grupę, bądź jej część od 

wychowawcy oddziału i po zakończeniu zajęć przekazać dzieci ponownie pod opiekę 

wychowawcy. 
12. Niedopuszczalne jest, aby na zajęcia lub po zajęciach dzieci poruszały się bez opieki 
13. W przedszkolu obowiązują następujące zasady pracy, które są podstawą sprzyjającej 

atmosfery pomiędzy rodzicami a nauczycielami: 

1)Informacje, uwagi, prośby związane z pielęgnacją i opieką nad dzieckiem prosimy 

kierować tylko do wychowawców grupy przed zajęciami (od godz. 9.00) lub po 

zajęciach przy odbiorze dziecka po godzinie 14.00. 

2)Dłuższe rozmowy dotyczące zachowań dziecka, jego rozwoju, postępów, 

problemów mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy nie powoduje to przerwania zajęć z 

grupą i nie ogranicza możliwości sprawowania opieki nad dziećmi przez nauczyciela. 

3)Uwagi dotyczące pracy personelu oraz funkcjonowania przedszkola należy zgłaszać 

dyrektorowi przedszkola. 

4)Rodzice przy składaniu próśb, wniosków, zażaleń, skarg w zakresie działalności 

opiekuńczo wychowawczo – dydaktycznej danej grupy zobowiązani są do zachowania 

drogi służbowej: nauczyciel wychowawca – dyrektor – organ prowadzący. 
 

§19 
 

Podczas pobytu w Przedszkolu dzieci mogą korzystać z 3 lub 4 posiłków dziennie. 
 

§20 
 

Codzienną organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia. 
 

§21 
 

Do realizacji celów statutowych Przedszkola placówka posiada: 
1. sale do prowadzenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
2. jedną szatnię dla dzieci 

3. pomieszczenie administracyjne 
4. kuchnię 

5. zmywalnię naczyń 
6. ogród przedszkolny 
7. toaletę dla dzieci i dorosłych. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Rozdział VII 

 

Zasady rekrutacji 
 

§22 
 

Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno - prawnej o 

świadczeniu usług oświatowych. 
 

§23 
 

Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. O 

pierwszeństwie przyjęcia do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu 

następujących zasad: 
1. Dzieci już uczęszczających do Przedszkola, 
2. Rodzeństwo dzieci uczęszczających do Przedszkola. 

 

§24 
 

W ciągu roku dzieci mogą być przyjmowane do Przedszkola, o ile są wolne miejsca. 
 

Dyrektor może wrazić zgodę na uczęszczanie do przedszkola dziecka, które nie ukończyło 2,5 

lat przyjmując tolerancję od 1 do 5 miesięcy. 
 

 
 

§25 
 

1. Podstawą przyjęcia dziecka jest: 

1)Pisemne zgłoszenie dziecka, 

2)Wpłata wpisowego w ustalonym terminie, 

3)Podpisanie umowy cywilno – prawnej dotyczącej świadczenia usług opiekuńczo – 

wychowawczo dydaktycznych. 
2. Szczegółowe zasady rekrutacji zawarte są w Regulaminie rekrutacji do Przedszkola. 

 
 

Rozdział VIII 
 

Finansowanie Przedszkola i zasady odpłatności 
 

§26 
 

1. Przedszkole finansowane jest z następujących źródeł: 

1)Dotacji Urzędu Gminy Pawłowice – proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci, 

zamieszkujących na terenie Gminy Pawłowice; 

2)Dotacji gmin ościennych – proporcjonalnie do liczby przyjętych dzieci, 

zamieszkujących gminy ościenne; 



 
3)Opłat wnoszonych przez Rodziców dzieci zapisanych do Przedszkola; 

4)Darowizn; 

5)Innych źródeł, m.in.: środki unijne, zbiórka surowców wtórnych itp. 
2. Dotacje uzyskane od gmin są przeznaczane na dofinansowanie realizacji zadań 

placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz mogą być wykorzystane 

wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących Przedszkola. 
 

§27 
 

1. Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu składa się z: 

1)czesnego – opłata stała, niepodlegająca zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka 

w Przedszkolu, które w zależności od potrzeb może być przeznaczone na remonty i 

utrzymanie lokalu przedszkola, zakup sprzętu oraz inne wydatki niezwiązane z 

nauczaniem i wychowaniem; 

2)opłat za wyżywienie – opłata jednakowa dla wszystkich dzieci uczęszczających do 

Przedszkola, podlegająca zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za 

każdy dzień nieobecności dziecka w Przedszkolu po uprzednim zgłoszeniu dzień 

wcześniej lub do godziny 8:00 danego dnia. 

2. Czesne należy uiszczać do 12 każdego miesiąca z góry na konto placówki lub 

regulować w gabinecie Dyrektora. 
3. W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą kary umowne w 

wysokości określonej w umowie cywilno – prawnej. 
4. Zaległości trwające powyżej jednego miesiąca od terminu ustalonego w niniejszym 

statucie, Dyrektor Przedszkola powiadamia pisemnie Rodziców o wysokości 

należności wraz z karą umowną i podaje 7 dniowy termin wpłaty. Po tym terminie 

dziecko zostanie skreślone z listy wychowanków. 

5. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy 

Przedszkola. 
 
 

Rozdział IX 
 

Postanowienia końcowe 
 

§28 
 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1)Wywieszenie statutu w szatni Przedszkola; 

2)Udostępnienie na stronie internetowej Przedszkola. 

3. Przedszkole posiada swoje logo i papier firmowy. 
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 
5. Statut wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r. 

 

Obecny Statut obowiązuje od 4 marca 2016 roku i został sporządzony w postaci tekstu 

jednolitego. 


