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STATUT 

PRZEDSZKOLA   

z Oddziałami Specjalnymi 

 i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 

w  ZABRZU 
 

 

 
 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

 

§ 1 

 

1. Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu, 

zwane dalej „Przedszkolem”, jest publiczną placówką oświatową realizującą wychowanie 

przedszkolne, działającą w szczególności na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.), innych przepisów szczególnych, w 

tym również przepisów wydawanych przez organ prowadzący Miasto Zabrze oraz statutu 

Przedszkola z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu. 

2. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Przedszkole- należy przez to rozumieć Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z 

Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu; 

2) Ustawie- należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe; 

3) Wychowankach i rodzicach  - należy przez to rozumieć Wychowanków 

Przedszkola oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów ; 

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola; 

5) Dyrektorze, wicedyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców - należy 

przez to rozmieć organy Przedszkola; 

6) Organie prowadzącym Przedszkole- należy przez to rozumieć Miasto Zabrze; 

7) Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem lub Kuratorze-

należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach. 

3. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu. 

4. Siedziba Przedszkola mieści się w Zabrzu w budynkach przy ul.Kotarbińskiego 16 oraz w 

budynku Szkoły Podstawowej nr 25 w Zabrzu, ul.Kotarbińskiego 18 

5. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

6. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Zabrze.  
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7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Śląski Kurator Oświaty w Katowicach 

8. Przedszkole używa pieczęci: 

Przedszkole z Oddziałami Specjalnymi i z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 w Zabrzu 

   41-819 Zabrze ul.Kotarbińskiego 16 

NIP: 648-27-40-660  REGON 241768496 

 

9. Obiekt Przedszkola objęty jest monitoringiem wizyjnym w celu zapewnienia 

bezpieczeństwa dzieciom i pracownikom oraz ochrony mienia w sposób zapewniający 

poszanowanie godności oraz innych dóbr osobistych osób przebywających na terenie 

Przedszkola. 

 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 2 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy oraz wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych. 

 

2. Podstawowymi celami działalności Przedszkola są: 

1) Wspieranie całościowego rozwoju dziecka; 

2) tworzenie warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

językowej, etnicznej i religijnej; 

3) dążenie do zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu z 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

 

3. Przedszkole realizuje cele poprzez proces opieki, wychowania i nauczania –uczenia 

się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

 

4. Zadaniami Przedszkola są: 

1) wspieranie wielokulturowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
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7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulując rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami , 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć-zgodnie z potrzebami-umożliwiających dziecku poznanie kultury 

i języka mniejszości językowych lub etnicznej lub języka regionalnego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznania innych kultur; 

18) wspieranie dzieci w procesie rozpoznawania i predyspozycji zawodowych poprzez 

wstępne zapoznanie z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie 

zainteresowań i uzdolnień; 

19) organizowanie w miarę możliwości opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

wspieranie rozwoju dzieci niepełnosprawnych poprzez umożliwienie realizowania 

zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć 

rewalidacyjnych; 

20) prowadzenie systematycznej działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej 

i profilaktycznej wśród dzieci i ich rodziców lub opiekunów oraz nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola w celu przeciwdziałania narkomanii; 

21) stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych. 

 

§ 3 

 

1. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  



 4 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i 

zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz 

rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i czynników 

środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dziecka i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców, nauczycieli w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dziecku. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest we współpracy ze specjalistami 

świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną zgodnie 

z odrębnymi przepisami. W tym zakresie Przedszkole prowadzi współpracę w 

szczególności z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi. 

 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje kształcenie, 

wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych poprzez: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4)  inne zajęcia odpowiednie ze względu na potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne; 

5) zapewnienie specjalistycznej pomocy i opieki ; 

6) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi 

pełnosprawnymi; 

7) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym. 

 

  

§ 5 

 

Przedszkole w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wczesne wspomaganie 

rozwoju dzieci mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka 

od 2,5 roku życia do podjęcia nauki w szkole. 

 

 

 

Rozdział 3 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

 

§ 6 

 

  

1. Nauczyciel , któremu powierzono oddział zobowiązany jest do: 
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2. codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to 

warunki atmosferyczne; 

3. organizowania spacerów i wycieczek w bezpieczne miejsca, zabierając ze sobą apteczkę 

pierwszej pomocy, środki ratujące życie dzieci z chorobami przewlekłymi wraz z 

numerami telefonów rodziców; 

4. odnotowania każdego wyjścia w rejestrze wyjść poza teren Przedszkola; 

5. sprawdzania liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca, przy łączeniu grup wg 

harmonogramu pracy; 

6. nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru; 

7. bieżącego eliminowania z sali zajęć wszystkich sprzętów i zabawek zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci; 

8. natychmiastowego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego 

powiadamiania dyrektora; 

9. zapoznania się z informacjami o stanie zdrowia dzieci w danej grupie, o sposobie 

udzielania pierwszej pomocy dzieciom z chorobami przewlekłymi lub 

niepełnosprawnymi. 

 

2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

powierzonych dzieci. 

3. Nauczyciel , który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 

informuje go o wszelkich sprawach dotyczących wychowanków. 

4. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę innego pracownika przedszkola. 

5. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na 

zakres czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 

bezpieczeństwa dzieciom. 

6. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie poza 

udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Podawanie leków lub 

wykonywanie innych czynności wobec dziecka z chorobą przewlekłą lub 

niepełnosprawnego ,przebywającego w przedszkolu może odbywać się wyłącznie za 

pisemną zgodą pracowników. 

7. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem 

dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela. 

8. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem Przedszkola nauczycielowi 

towarzyszy pomoc nauczyciela. 

9. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb 

dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Ilość opiekunów dostosowuje się 

do stopnia trudności wycieczki oraz potrzeb dzieci. 

 

 

§ 7 

 

1. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia , stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

2. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani 

też podawania dzieciom farmaceutyków.  



 6 

3. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor informuje 

rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka 

z Przedszkola. 

4. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem 

rodziców.  

 

 

 

Rozdział 4 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

§ 8 

 

1. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę 

pracownika Przedszkola. W każdym innym przypadku Przedszkole nie przejmuje 

odpowiedzialności za dziecko. 

2. W trakcie odbioru dziecka z przedszkola, z chwilą przekazania dziecka pod opiekę 

Rodzica , osoby upoważnionej Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

3. Dziecko nie może samo przychodzić do Przedszkola bez opieki Rodzica, bądź osoby 

upoważnionej. 

4. Dziecko nie może bez opieki pracownika poruszać się po budynku przedszkola. 

5. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do przedszkola aż do chwili osobistego przekazania dziecka pod 

opiekę pracownika przedszkola oraz w drodze z przedszkola do domu.  

6. Dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dziecka przez osobę  

upoważnioną na piśmie przez rodziców. Osoba upoważniona przy odbiorze dziecka 

zobowiązana jest do okazania dowodu tożsamości.   

7. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego przez osobę upoważnioną. 

8. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, 

próbuje nawiązać kontakt z rodzicami. 

9. W przypadku, gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.  

10. Pracownik przedszkola może odmówić wydania dziecka z przedszkola, w przypadku 

kiedy zachowanie rodziców lub osoby upoważnionej do obioru dziecka wskazuje na 

spożycie alkoholu lub środków odurzających lub wywołuje inne uzasadnione wątpliwości 

dotyczące zdolności do zapewnienia właściwej opieki na dzieckiem.  

11. Ze względów na bezpieczeństwo, do godziny 15.30 w ogrodzie przedszkolnym mogą 

przebywać wyłącznie dzieci będące pod opieką pracowników przedszkola. 

12. Rodzice nie mogą bez pracownika przedszkola poruszać się po budynku przedszkola. 

 

 

 

Rozdział 5 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 

§ 9 

 

Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 
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3) Rada Rodziców. 

 

 

§ 10 

 

1. Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

2. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępują go wicedyrektorzy 

Przedszkola. 

3.    Powierzenia i odwołania ze stanowisk wicedyrektora i dokonuje dyrektor przedszkola , 

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej . 

 

 

 

4.Dyrektor Przedszkola: 

1)  kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 

i pracownikom w czasie pracy przedszkola; 

6) odpowiada za realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym 

przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

8) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola w 

zakresie jakim nie została ona powierzona innym podmiotom; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego ; 

11) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola; 

12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie 

danych osobowych; 

13) współpracuje z pielęgniarką sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad 

dziećmi, w tym udostępnia imię i nazwisko i numer pesel dziecka w celem 

właściwej organizacji opieki; 

14) powołuje i odwołuje wicedyrektorów po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i 

organ prowadzący przedszkole na podstawie odrębnych przepisów; 

15) zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia z zakresu lub inne formy zdobycia 

wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub 

niepełnosprawnych odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci; 

16) wykonuje inne zadania określone w przepisach szczególnych. 
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5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 

w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom Przedszkola; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

Przedszkola. 

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i z Radą 

Rodziców. 

§ 11 

 

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola 

w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Przedszkolu. W zebraniach z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne 

osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

roku szkolnego, a także w miarę bieżących potrzeb. 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady.  

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków.  

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

10. Członkowie Rady Pedagogicznej zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

 

 

§ 12 

 

1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, 

po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w 

celu doskonalenia pracy Przedszkola 

2.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Przedszkola; 
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2) projekt planu finansowego Przedszkola; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

5) przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania 

przedszkolnego; 

6) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola w wypadkach przewidzianych 

we właściwych przepisach; 

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora przedszkola, 

8) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy , 

3.  Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy również:  

1) przygotowanie statutu Przedszkola i dokonywanie w nim zmian; 

2) wnioskowanie w sprawie o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub 

innego stanowiska kierowniczego,  

3) wnioskowanie wspólnie z Radą Rodziców do organu prowadzącego w sprawie 

nadania, zmiany lub uchylenia nadania imienia Przedszkolu; 

4) wnioskowanie w sprawie o ustalenie ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu. 

4. Rada Pedagogiczna wybiera poprzez głosowanie dwóch kandydatów do komisji      

konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 

5. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

6. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności przedszkola. 

7. Na wniosek dyrektora pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania przedstawia 

na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i 

promocji zdrowia dzieci, z zachowaniem tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.   

 

§ 13 

 

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci 

uczęszczających do Przedszkola. 

2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu 

ogólnym w roku szkolnym, po jednym przedstawicielu z każdego oddziału. W wyborach 

jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.  

3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego Przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola. 

5. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 

3) opiniowanie pracy nauczycieli, ubiegających się o kolejny stopień awansu 

zawodowego.  

6. Rada Rodziców wybiera poprzez głosowanie dwóch kandydatów do komisji      

konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 
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7. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i 

wychowania w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji 

zdrowia dzieci, z zachowaniem tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci.   

 

§ 14 

 

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach partnerstwa  z uwzględnieniem 

przepisów prawa.  

2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń; 

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań; 

4) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji na 

temat dziecka, jego zachowania i rozwoju , organizując zajęcia otwarte dla rodziców i 

z udziałem rodziców, zebrania grupowe, konsultacje indywidualne. 

3. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 

4. Spory między organami przedszkola są rozpatrywane na terenie Przedszkola. 

5. Spór istnieje od dnia wystąpienia organu z roszczeniem w konkretnej sprawie. 

6. Strony występujące w sporze niezwłocznie podejmują działania w celu roztrzygnięcia 

sporu na drodze porozumienia, o czym zawiadamiają bez zbędnej zwłoki dyrektora. 

7. Negocjacje kończą się podpisaniem przez strony porozumienia w obecności dyrektora. 

8. W przypadku braku porozumienia w drodze negocjacji strony zgłaszają się do dyrektora 

w celu podjęcia mediacji. 

9. Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego w terminie 14 dni. 

10. Dyrektor prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu. 

11. Posiedzenie jest protokołowane. 

12. Mediacje kończą się podpisaniem porozumienia. 

13. W przypadku braku porozumienia między stronami w drodze mediacji spór roztrzyga 

dyrektor w ramach jednoosobowej decyzji w formie pisemnej w terminie 14 dni. 

14. Od decyzji dyrektora, w zależności od rodzaju sprawy strony mogą się odwołać do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego przedszkole w terminie 30 

dni. 

15. Spór pomiędzy dyrektorem a pozostałymi organami przedszkola roztrzyga organ 

prowadzący przedszkole. 

 

 

 

Rozdział 6 

Organizacja pracy przedszkola 

 

 

§ 15 

 

1. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia. 

2. Dzieci do Przedszkola przyjmuje Dyrektor po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego zgodnie z Regulaminem rekrutacji na dany rok szkolny. 

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor. 

4. Decyzję o przyjęciu dziecka uczęszczającego do innego przedszkola w okresie 

wakacyjnym podejmuje dyrektor, w miarę posiadanych miejsc. 
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5. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, 

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności. 

6. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym wynosi nie więcej niż 25. 

7. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej 

niż 5 dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego: słabosłyszące, słabowidzące,   z niepełnosprawnością ruchową, w tym z 

afazją,   z autyzmem, w tym z  zespołem Aspergera , z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi. 

 

 

8. Za zgodą organu prowadzącego przedszkole oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci 

uczęszczających do danego oddziału, liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale 

integracyjnym może być wyższa niż określona w ust.4, jeżeli dziecko uczęszczające do 

tego oddziału uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi na 

niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego. 

9. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje dyrektor przedszkola za zgodą ich 

rodziców , z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. 

10. Liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale specjalnym wynosi: 

1) w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami nie 

więcej niż 5; 

2) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera nie więcej niż 

4. 

11. Okresowo może ulec zmianie organizacja pracy Przedszkola i zmniejszenie liczby 

oddziałów, w szczególności z powodu zmniejszonej frekwencji dzieci, z zachowaniem 

zasad dotyczących liczebności dzieci w oddziałach. 

12. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w 

przedszkolu trwa 60 minut. 

10. Przedszkole jest wielooddziałowe, w tym 4 oddziały zlokalizowane są w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 25 w Zabrzu, ul.Kotarbińskiego 18. 

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

organ prowadzący przedszkole , na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

12.Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od godziny 6.30 do godziny 16.30, od 

poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

13.W przypadku  gdy w salach zajęć i zbaw temperatura jest mniejsza niż +18 °C, dyrektor 

zobowiązany jest do czasowego zamknięcia przedszkola, po powiadomieniu organu 

prowadzącego. 

14. W przypadku temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21.00 w dwóch kolejnych 

dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15 °C lub mniej oraz w przypadku 

wystąpienia klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka dyrektor 

może za zgodą organu prowadzącego zawiesić czasowo zajęcia.  

15.Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli 

w zależności od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem 

propozycji rodziców dzieci danego oddziału. 

16.W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla  zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczyciele prowadzą swój oddział do czasu 

zakończenia korzystania zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci. 
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§ 16 

 

Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. 

 

 

§ 17 

 

1. Szczegółową organizację przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Przedszkola  opracowany przez Dyrektora  i zatwierdzony przez organ 

prowadzący do 29 maja danego roku. 

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia 

i higieny nauczania, wychowania i opieki , potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci , 

rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców. 

3. 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. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut, za wyjątkiem zajęć z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, których czas trwania jest uzasadniony potrzebami 

dziecka. 

5. W Przedszkolu na wniosek rodziców mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe, w tym 

religia na życzenie rodziców. 

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci z tym że, czas prowadzonych zajęć z religii, języka mniejszości 

narodowej, etnicznej, języka regionalnego, zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

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

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

7. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel prowadzący te 

zajęcia. Ponosi on pełną odpowiedzialność za życie i zdrowie dzieci. Jest również 

odpowiedzialny za odbieranie i przekazywanie dzieci po zakończonych zajęciach osobom 

do tego uprawnionym (rodzicom, nauczycielowi). 

 

 

§ 18 

 

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci od 2,5 roku życia do 

podjęcia nauki w szkole mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego 

rozwoju dziecka . 

2. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 

godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka 

określonych przez zespół. 

3. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem 

i jego rodziną. 

4. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących 

dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego 

wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin lub innych dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem . Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. 
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Rozdział 7 

Zasady odpłatności za przedszkole 

 

§ 19 

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 5 godzin 

dziennie. Realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę 

programową wychowania przedszkolnego. 

2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 1,2 lub 3 posiłków. 

3. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłaty zgodnie z 

zarządzeniem Dyrektora. 

4. Warunki korzystania z posiłków, w tym zasady odpłatności określają zasady określone 

w deklaracji ustalone przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

 

 

 

 

Rozdział 8 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

 

§ 20 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 

2.  Przedszkole w ramach współpracy z innymi instytucjami może zatrudnić okresowo 

pracowników , za zgodą organu prowadzącego, w ramach: 

1) robót publicznych; 

2) prac społeczno- użytecznych; 

 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają 

odrębne przepisy. 

 

 

§ 21 

 

1. Do zadań nauczyciela należy w szczególności:  

1) przebywanie z dziećmi w trakcie godzin ujętych w harmonogramie pracy nauczycieli;  

2) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w przedszkolu,  

w szczególności zgodnie z zasadami BHP:  

a) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie potrzebami psychofizycznymi dziecka   ; 

b)  wprowadza  umowy i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, ( 

w sali, w łazience, w trakcie zabaw w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, 

w trakcie posiłków); 

c) wdraża do zgodnej zabawy dzieci; 

d) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, zachowuje szczególną ostrożność w 

momencie rozchodzenia się dzieci, łączenia oddziałów; 

e) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom 

bezpiecznego pobytu; 
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f) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących  

w przedszkolu, w oddziale ; 

g) zapewnia właściwą opiekę podczas wyjścia poza teren przedszkola, w czasie  

wycieczek, wyjazdów, imprez; 

h) wykorzystuje każdą naturalną sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia 

dojrzałości szkolnej; 

i) aranżuje przestrzeń zgodnie z zaleceniami podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego; 

j) wprowadza działania z zakresu promocji zdrowia, realizuje programy 

profilaktyczne w zależności od potrzeb dzieci. 

3) realizowanie obowiązującego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego w 

oparciu o tygodniowy plan pracy wychowawczo-opiekuńczo-dydaktycznej, z 

uwzględnieniem poniższych zasad: 

a) zaplanowaną tematykę realizuje w trakcie zajęć z całym oddziałem, z małymi 

zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach 

dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także                

w trybie zajęć indywidualnych; 

b) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie 

propozycji dzieci; 

c) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między 

formami proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci; 

4) prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola.  

 

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, między 

innymi:  

1) organizuje zebrania grupowe w zależności od potrzeb oraz zajęcia otwarte co najmniej 

dwa razy w roku; 

2) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego i planów pracy; 

3) udziela systematycznie rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i 

zachowaniu dziecka; 

4) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie 

dzieci ; 

5) systematycznie eksponuje prace dzieci; 

6) zachęca rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 

7) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu, w 

grupie ; 

8) systematycznie informuje rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu na tablicach grupowych;  

9)  zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza 

ich do procesu nabywania przez dzieci wiadomości i umiejętności w niej określonych 

10) wprowadza działania w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 

życia dzieci. 

 

3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, między innymi:  

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i intelektualnej;  
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3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;  

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka;  

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;  

6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania dzieci; 

6) kształtuje świadomość prozdrowotną dzieci oraz nawyki dbania o własne zdrowie w 

codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, w tym właściwych nawyków 

żywieniowych,  

7) prowadzi zajęcia rozwijające sprawność fizyczną dzieci poprzez udział dzieci w 

zajęciach ruchowych, grach i zabawach. 

 

4. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu wczesne rozpoznanie u 

dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji , a w przypadku dzieci 

realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne- obserwacje 

pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole- 

diagnoza przedszkolna. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) przeprowadzanie 2 razy w roku obserwacji pedagogicznych, dokumentując ją w 

„Arkuszu obserwacji przyrostu umiejętności dziecka w przedszkolu”;  

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

3) udzielanie bieżącej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

4) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga podjęcia pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej podejmowanie działań określonych odrębnymi 

przepisami. 

 

5. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, w szczególności: 

1) z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w procesie diagnostycznym i 

postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, 

barier i ograniczeń w środowisku utrudniających ich funkcjonowanie w życiu 

przedszkola, oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy 

funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań; 

2) z ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie 

pomocy, stosownie do ich potrzeb; 

3) z pielęgniarką w celu zapewnienia właściwej opieki dzieciom niepełnosprawnym i 

z chorobami przewlekłymi. 

 

6. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu 

wychowanków oraz przeciwdziała przemocy w rodzinie zgodnie z procedurą Niebieskiej 

Karty. 

 

7. Do zadań logopedy należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w celu ustalenia stanu mowy dzieci oraz poziomu 

rozwoju językowego dzieci; 
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2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w 

życiu przedszkola, w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

8. Do zadań psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i 

pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola; 

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym; 

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

7) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci 

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

9. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów 

oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w 

życiu przedszkola; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych o charakterze 

terapeutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci; 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci 
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oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, 

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

10. Do zadań nauczycieli zatrudnionych dodatkowo, posiadających kwalifikacje z zakresu 

pedagogiki specjalnej należy w szczególności : 

1) współorganizowanie kształcenia integracyjnego, z uwzględnieniem zaleceń 

zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami , specjalistami i wychowawcami 

zintegrowanych działań i zajęć określonych w programie; 

3) prowadzenie wspólnie  z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami 

pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi; 

4) uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli 

oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach , określonych w programie, 

realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców; 

5) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz 

nauczycielom , specjalistom i wychowawcom realizującym zintegrowane działania 

i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z dziećmi 

niepełnosprawnymi; 

6) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych. 

 

 

§ 22 

 

Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka należy w szczególności: 

1) Ustalenie , na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej 

w opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka , kierunków i 

harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie 

aktywności i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowania 

barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie; 

2) Nawiązanie współpracy z : 

a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem 

przedszkolnym w szkole podstawowej , do którego uczęszcza dziecko lub innymi 

podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi w 

celu zapewnienia spójności oddziaływań wspomagających rozwój dziecka; 

b) z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności 

,zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów 

medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka; 

c) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie 

pomocy, stosownie do ich potrzeb; 

d) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 

dziecka  w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów 

prowadzących zajęcia z dzieckiem;  

e) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym 

identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym 

jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;   
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f) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, 

stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w 

zakresie wczesnego wspomagania. 

 

§ 23 

 

Do zadań zespołu do spraw kształcenia specjalnego należy w szczególności: 

 

1. określenie zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z 

dziećmi oraz wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu przedszkola, w przypadku 

ucznia niepełnosprawnego- działania o charakterze rewalidacyjnym; 

2. określenie działań wspierających rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb- 

zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym z 

poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci; 

3. w odniesieniu do dziecka niepełnosprawnego planowanie, koordynowanie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka 

form udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, z 

uwzględnieniem wymiaru godzin dla poszczególnych form; 

4. określenie zakresu współpracy nauczycieli i specjalistów; 

5. w przypadku dziecka niepełnosprawnego – w zależności od potrzeb –rodzaj i sposób 

dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to 

kształcenie; 

6. opracowanie programu po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 

podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

we współpracy , w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w 

tym poradnią specjalistyczną; 

7. udział w spotkaniach zespołu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku 

szkolnym; 

8. dokonywanie, co najmniej 2 razy w roku, okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikowanie programu w zależności od 

potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym z poradnią 

specjalistyczną, a także za zgodą rodziców, z innymi podmiotami. 

 

 

§ 24 

 

Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności w 

szczególności poprzez:  

1) udział w formach doskonalenia zawodowego; 

2) samokształcenie;  

3) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;  

4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;  

5) aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady Pedagogicznej.  
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§ 25 

 

1. Do realizacji zadań określonych w Statucie, Dyrektor może powołać zespół nauczycieli, 

zwany dalej „Zespołem”. Powołanie Zespołu może nastąpić na czas określony lub 

nieokreślony. 

2. Pracą Zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora, na wniosek Zespołu.  

3. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć również osoby niebędące pracownikami 

Przedszkola. 

4. Zespół określa plan pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym. Podsumowanie 

pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku szkolnym zebrania Rady 

Pedagogicznej.  

 

§ 26 

 

1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie 

sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. 

 

2. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala dyrektor 

przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki. Szczegółowy zakres zadań i 

kompetencji określa Regulamin Organizacyjny. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do: 

1) współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w realizacji zadań wychowawczo-

opiekuńczych; 

2) każdy pracownik zobowiązany jest zwracać uwagę na bezpieczeństwo i reagować na: 

 a) zachowania dziecka zagrażające bezpieczeństwu; 

 b) przebywanie dziecka poza salą zajęć bez opieki dorosłej osoby; 

 c) inne nieprzewidziane, niebezpieczne sytuacje. 

4. W przedszkolu pomoce nauczyciela współdziałają z nauczycielami i wspomagają ich w 

realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych, w szczególności: 

1) wspomagają nauczyciela (zgodnie z przydziałem zadań na dany rok) w opiece nad 

dziećmi we wszystkich sytuacjach w przedszkolu; 

2) zgodnie z przydziałem czynności nadzorują w szatni schodzenie się dzieci do 

przedszkola i rozchodzenie do domu, powierzają dzieci tylko osobom upoważnionym do 

odbioru dziecka z przedszkola; 

3)odpowiadają za przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci z przewozu do sali zajęć; 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie Przedszkola; 

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy; 

3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy; 

4) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych 

z działalnością przedszkola; 

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

 

 

§ 27 

 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 

służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców.  
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Rozdział 9 

Prawa i obowiązki rodziców oraz formy współdziałania z rodzicami 

 

 

§ 28 

 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:  

1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez 

Dyrektora dla oddziału, w którym edukację odbywa dziecko oraz z zadaniami 

wynikającymi z planów pracy w danym oddziale; 

2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju, potrzebach, możliwości, potencjału, 

zainteresowań oraz zachowaniu w grupie;  

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż 

do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć 

naukę w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb 

wspomagać, 

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,  

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z 

obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola; 

6) aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego 

sprawach. 

 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu, respektowania uchwał Rady Pedagogicznej i 

Rady Rodziców; 

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną 

przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,  

3) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i czystego; 

4) terminowe uiszczanie opłat za usługi świadczone przez Przedszkole:  

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,  

6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,  

7) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich 

podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,  

8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,  

9) wypełnianie innych obowiązków wynikających z uregulowań wewnętrznych 

przedszkola; 

10)udzielanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

11) przestrzeganie czasu pracy Przedszkola; 

12) troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w 

społeczeństwie; 

13)współpraca z pracownikami przedszkola, z dyrektorem w celu określenia sposobu 

sprawowania opieki nad dzieckiem przewlekle chorym lub niepełnosprawnym, 

dostosowanej do jego stanu zdrowia w sytuacji podawania leków oraz wykonywania 

innych czynności w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu; 

14)przyprowadzanie dziecka do budynku Przedszkola i przekazywanie dziecka pod 

opiekę pracownika Przedszkola- „do ręki”; 
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15) sprawowanie opieki nad dzieckiem z chwilą odbioru dziecka od pracownika 

przedszkola w budynku przedszkola, bądź w ogrodzie przedszkolnym. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego 

obowiązku w przedszkolu. 

4. Rodzice dzieci 6 letnich ,spełniających roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego, 

są zobowiązani do pisemnego lub telefonicznego usprawiedliwienia nieobecności 

wychowanka przekraczającej 7 dni roboczych. W przypadku braku informacji o 

przyczynie nieobecności dziecka dyrektor przedszkola pisemnie wzywa rodziców 

prawnych opiekunów do natychmiastowego wyjaśnienia zaistniałej sytuacji. Brak 

informacji ze strony rodziców, prawnych opiekunów powoduje przekazanie informacji 

dyrektorowi  szkoły, do obwodu którego dziecko należy. 

5. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

5. Współpraca Przedszkola z rodzicami jest oparta na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje 

następujące formy: 

1) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli ; 

2) zajęcia otwarte ; 

3) imprezy środowiskowe; 

4) wycieczki, uroczystości przedszkolne; 

5) konsultacje indywidualne; 

6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń; 

7) wystawy prac dzieci; 

8) inne wzajemne ustalenia. 

 

 

 

Rozdział 10 

Prawa i obowiązki dziecka 

 

§ 29 

 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 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 . 

3. Decyzję w sprawie odroczenia od obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 

podstawowej w obwodzie, której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także 

zostać objęte dziecko , które ukończyło 2,5 roku, jeżeli nie wymagają indywidualnej 

opieki. 
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5. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

6. Dzieci w wieku 3-5 lat maja prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu. Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 

 

7. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach 

dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 roku (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz.526) w szczególności dziecko w 

przedszkolu ma prawo do: 

1) Przebywania w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami 

dziecka i możliwościami placówki; 

2) zabawy, współdziałania z innymi  i działania w bezpiecznych warunkach; 

3) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości i 

potrzeby twórczej aktywności; 

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej; 

5) tolerancji, akceptacji, poszanowania własności, 

6) indywidualnego tempa rozwoju , 

7) szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania.; 

8) poszanowania jego tożsamości, godności i prywatności, akceptacji jego osoby; 

9) nagradzania wysiłku i osiągnięć; 

10) znajomości swoich praw, poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji, 

obowiązków. 

 

5. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek: 

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

wspólnie z nauczycielką ze szczególnym uwzględnieniem reagowania na polecenia personelu 

przedszkola; 

2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych; 

3) poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych; 

4)współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania , 

5)przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek. 

 

 

6. Dyrektor przedszkola może dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków gdy: 

1) Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 2 tygodni a rodzice nie zgłoszą 

przyczyny nieobecności, po wcześniejszym powiadomieniu rodziców; 

2) zalegania z odpłatnością w terminie jednego miesiąca od dnia wskazanego w umowie; 

3) jeżeli rodzic nie współpracuje z przedszkolem, poradniami specjalistycznymi a dziecko 

zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci. 

 

7. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dzieci odbywających obowiązkowe roczne 

przygotowanie przedszkolne.  

 

8.Dziecko może być skreślone z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i rodziny 

jeżeli nieobecność dziecka przekracza 80 % frekwencji przez okres 2 miesięcy.  

 

9. W przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków w sytuacji opisanej w pkt.6 

Dyrektor zobowiązany jest podjąć następujące działania: 

1) zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z Przedszkolem w 

zakresie zmiany zachowań wychowanka; 
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2)zaproponować Rodzicom, wychowankowi odpowiednią do możliwości Przedszkola pomoc; 

3)zawiadomić rodzica o decyzji na piśmie. 

 

10. Skreślenie z listy następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. Dyrektor 

powiadamia rodziców o uchwale. 

 

 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

§ 30 

 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

3. Przedszkole zapewnia ochronę zbiorów danych osobowych dzieci i rodziców zgodnie 

z ustawą o ochronie danych osobowych. 

 

3.Uchwalenie statutu przedszkola i dokonywanie nowelizacji następuje w drodze 

podejmowania uchwał przez Radę Pedagogiczną Przedszkola. 

4. Dyrektor zapewnia zapoznanie się ze Statutem Przedszkola całej społeczności 

przedszkolnej. 

 

4.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 

Dyrektor przedszkola Jolanta Kosczielny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


