
 

 

PROJEKT STATUTU 

Niepublicznego Przedszkola  Integracyjno – Terapeutycznego 

,,Akademia Malucha'' w Łomży. 

 

Rozdział I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

 

1. Przedszkole nosi nazwę –  Niepubliczne Przedszkole  Integracyjno – Terapeutyczne 

,, AKADEMIA MALUCHA” 

2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczątce może być używany 

skrót nazwy. 

3. Siedziba Przedszkola: 18 – 400 Łomża, ul. Wojska Polskiego 151. 

4. Przedszkole prowadzone jest przez osobę fizyczną mgr Barbarę Marzenę Zabielską, 

zwaną dalej Dyrektorem. 

5. Funkcję Wicedyrektora  Przedszkola pełni pełni  p. Agnieszka Szewczyk. 

6. Nadzór pedagogiczny Przedszkola sprawuje  Podlaski Kurator Oświaty. 

. 

 

§ 2 

 

Przedszkole działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 07.09.1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 roku, 

Nr 256, poz.  2572 z późniejszymi zmianami). 

3. Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonego przez Prezydenta 

Miasta Łomża pod numerem ... 

4. Niniejszego statutu. 

 

 



 

§ 3 

 

1. Źródłami finansowania Przedszkola są m. in.: 

a) wpisowe, 

b) czesne ( opłata stała rodzica /opiekuna  za pobyt dziecka w placówce), 

c) dotacje budżetu Miasta Łomża, 

d) dofinansowania  MOPS, GOPR, PCPR 

e) darowizny, 

f) dochody z dodatkowej działalności opiekuńczo - wychowawczej, 

g) dochody z innej działalności gospodarczej, 

h) inne źródła. 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole zawiera umowę z Rodzicami o świadczeniu usług. 

2. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana w umowie i może być zmieniana 

co rok. O zmianie wysokości opłat czesnego lub stawki dziennej za wyżywienie informuje 

Dyrektor poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy informacyjnej. W przypadku 

wywieszenia takiego ogłoszenia nie jest konieczne zawarcie Aneksu do umów o świadczeniu 

usług pomiędzy Przedszkolem, a Rodzicem. 

3. Nieobecności Dziecka w Przedszkolu nie wpływają na obniżenie opłaty stałej, odlicza się 

natomiast stawkę za wyżywienie, powyżej trzech dni nieobecności Dziecka, zgłoszonej przez 

Rodzica.  

5. Rodzice bądź ustawowi opiekunowie Dzieci wnoszą opłatę za pobyt Dziecka przedszkolu 

składającą się z czesnego i opłaty za wyżywienie w terminie do 10-go każdego miesiąca. 

6. Opłaty dokonuje się na konto przedszkola podane do wiadomości rodziców lub na druku 

Kasa Przyjmie w gabinecie u Dyrektora. 

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy..  

3.  Dyrektor może uwzględnić zniżki w opłatach ponoszonych przez Rodziców / Opiekunów 

w przypadku ich  trudnej sytuacji życiowej. 

4. Nieobecność Dziecka w Przedszkolu nie zwalnia Rodziców od obowiązku uiszczenia 

opłaty stałej. 



 

5. Przedszkole zapewnia Dzieciom wyżywienie w zakresie trzech posiłków, które wytwarza i 

dostarcza ,,producent'' lub firma cateringowa zewnętrzna, zgodnie z zawartą umową 

pomiędzy Przedszkolem, a ,,producentem'' i dostawcą. 

6. Rodzice zobowiązani są uiścić przed przysłaniem Dziecka do Przedszkola po raz pierwszy 

jednorazową opłatę wpisową w wysokości ustalonej przez  Dyrektora płatną przy zgłoszeniu 

Dziecka do Przedszkola. Opłata ta nie podlega zwrotowi. Obejmuje opłaty manipulacyjne, 

rezerwację miejsca, indywidualną diagnozę potrzeb terapeutycznych Dziecka. 

7.  Koszt ubezpieczenia NW za dziecko pokrywają Rodzice. 

8. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług z zachowaniem 14-dniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym dokonano wypowiedzenia. 

Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy należy dokonać w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

 

Rozdział II 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 1 

 

Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej określonej 

przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

 

§ 2 

 

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

wykonawczych do ustawy, a w szczególności: 

 

a) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i 

potencjałem rozwojowym, 

b) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, 

c) współpracę z rodziną oraz wspomaganie Rodziców w wychowaniu i przygotowaniu ich 



 

dzieci do kolejnych etapów kształcenia. 

 

2. Celem przedszkola jest: 

• wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

• wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe, potrafiły 

zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy, 

• kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek, 

• rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

dziećmi i dorosłymi, 

• troska o zdrowie dzieci, ich rozwój fizyczny oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły 

uczestniczyć w zabawach i grach sportowych, 

• budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,  

• wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

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

• zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 

ważne w szkolnym kształceniu. 

3. Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty, na życzenie rodziców przedszkole może 

organizować dla dzieci lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na 

religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela . 

4. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z 

organizacją pracy w danym roku szkolnym. 

5. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym 

terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, pod opieką nauczycieli. W 

trakcie zajęć organizowanych przez placówkę poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki), 

zapewniona jest opieka pomocy nauczyciela, lub rodzica. 

6. Zapewnienie wychowankom opieki i bezpieczeństwa podczas wycieczek odbywa się na 

podstawie odrębnych przepisów, określających obowiązki kierownika i opiekuna wycieczki. 

7. Przedszkole wymaga od rodziców i opiekunów przestrzegania obowiązku osobistego 



 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki. 

8. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby pełnoletnie, które mogą przejąć 

odpowiedzialność prawną i zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo po wcześniejszym 

upoważnieniu ich na piśmie przez rodziców lub opiekunów. 

9. W przypadku upoważnienia przez rodziców dzieci nieletnich, rodzice ponoszą całkowitą 

odpowiedzialność cywilną i karną za zaistniałe zdarzenie. 

10. Nie wydaje się dziecka rodzicowi (opiekunowi), który jest pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających; w takiej sytuacji nauczycielka zobowiązana jest skontaktować się z 

drugim rodzicem dziecka, jeżeli nie jest to możliwe - powiadomić policję. 

11. Rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz 

są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

12. Osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to nauczycielowi lub upoważnionemu 

pracownikowi przedszkola. Dziecko przyprowadzane jest do szatni i z szatni przekazywane 

jest rodzicowi. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego 

bezpieczeństwo. Ta sama zasada dotyczy odbierania dziecka z placu zabaw. Osoba 

odprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w 

przedszkolu (rozebrać i przebrać ) a następnie przekazać upoważnionemu pracownikowi, 

który jest na dyżurze w szatni. Od momentu przekazania dziecka za jego bezpieczeństwo 

odpowiada przedszkole. 

13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

14.W wyjątkowych przypadkach losowych dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną może wystąpić do MOPS o przyznanie pomocy okresowej bądź doraźnej 

dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. 

 

§3 

 

2. Zadania przedszkola: 

 

1) zapewnienie opieki, wychowania i kształcenia w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa, 

2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu 



 

w przedszkolu, 

3) organizowanie pracy z wychowankami zgodnie z zasadami higieny pracy, 

nauki i wypoczynku oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, 

4) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej 

i opiekuńczej do możliwości psychofizycznych dzieci oraz  jej 

indywidualizacja zgodnie z jednostkowymi potrzebami i możliwościami, 

5) stwarzanie i organizowanie całościowego procesu edukacyjnego, wspomagającego 

psychofizyczny oraz duchowy rozwój dziecka, szczególnie w ramach następujących 

obszarów: 

a) poznawanie i rozumienie siebie i świata, 

b) nabywanie umiejętności poprzez działanie, 

c) odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie, 

d) budowanie systemu wartości, 

e) prowadzenie działalności diagnostycznej, dotyczącej rozwoju wychowanka; 

f ) organizowanie opieki nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi, 

g) wspieranie nauczycieli w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

h) udzielanie nauczycielowi pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych ( zgodnie z 

podstawą programową) do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

dziecka), 

6) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej, 

7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w tym z autyzmem 

w formie oddziałów integracyjnych i terapeutycznych dla dzieci z orzeczeniami 

wydawanymi przez publiczne Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczne, 

8) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

9) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej.) 

informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, 

l0) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych 

przez przedszkole. 

3. Przedszkole realizuje cele i zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, poradnią oraz 

innymi instytucjami zainteresowanymi współpracą. 

4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez: 



 

a) kierowanie dzieci na badania  psychologiczno – pedagogiczne, 

b) organizowanie spotkań z psychologiem, pedagogiem, logopedą. 

c) w Przedszkolu nie prowadzi się badan lekarskich, ani stomatologicznych, nie podaje się 

leków – należy to do obowiązków Rodziców. 

 

 

      Rozdział III 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

 

§1 

 

Organami Przedszkola są: 

1. Dyrektor Przedszkola sprawujący nadzór pedagogiczny i terapeutyczny. 

2. Wicedyrektor Przedszkola sprawujący nadzór administracyjno – organizacyjny. 

3. Rada Pedagogiczna, którą tworzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. 

 

 

§2 

 

1. Współdziałanie Organów Przedszkola opiera się na zasadach wzajemnego poszanowania i 

kolegialności. 

2. Organy Przedszkola mają prawo do swobodnego działania i podejmowania uchwał w 

ramach swoich kompetencji. 

3. Organy współdziałają ze sobą w sprawach dotyczących organizacji poprzez: 

1) wymianę informacji, 

2) opiniowanie, 

3) wnioskowanie, 

4) podejmowanie uchwał, 

5) podejmowanie wspólnych działań 

. 

Przepływ informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach lub 



 

decyzjach odbywa się poprzez: 

 

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora  z przedstawicielami Rady Pedagogicznej, 

2) zebrania Rady Pedagogicznej i ogłoszeń, 

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym na tablicy 

ogłoszeń,  księdze zarządzeń lub bezpośrednio w rozmowach.  

 

§3 

 

Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Przedszkola należy: 

 

1. Reprezentowanie, nadzorowanie i kontrolowanie funkcjonowania Przedszkola. 

2. Kierowanie polityką kadrową Przedszkola: zatrudnianie i zwalnianie wszystkich 

pracowników Przedszkola, określanie ich warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z 

Kodeksem Pracy). 

3. Podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola. 

4. Prowadzenie i zabezpieczanie dokumentacji finansowej. 

5. Uchwalenie Statutu Przedszkola. 

6. Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku Przedszkola. 

 

§ 4 

 

 

Dyrektor Przedszkola: 

 

Odpowiada za całokształt działalności placówki, a w szczególności: 

 

1. Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje ją 

na zewnątrz; 

2. Sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego wychowanków. 

3. Nadzoruje pracę Rady Pedagogicznej i realizuje jej uchwały. 



 

4. Sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: 

a) diagnozuje, analizuje, ocenia stan i warunki działalności dydaktyczno – wychowawczej i 

opiekuńczej przedszkola oraz nauczycieli; 

b) diagnozuje, analizuje i ocenia efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola i nauczycieli; 

c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania oceny ich pracy; 

d) bierze udział w rozwiązywaniu bieżących problemów dydaktycznych, wychowawczych i 

opiekuńczych przedszkola w szczególności przez udzielanie pomocy nauczycielom, 

inspirowanie ich samodzielnej, innowacyjnej i twórczej działalności oraz wskazywanie 

właściwego trybu postępowania w konkretnych sprawach; 

e) inspiruje i organizuje współpracę między nauczycielami; 

f) organizuje szkolenia i narady dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych; 

g) upowszechnia i wdraża rozwiązania służące skutecznej realizacji zadań przedszkola; 

5. Sporządza dokumentację wymaganą przez Kuratorium Oświaty, Wydział Oświaty i 

Sanepid. 

6. Reprezentuje Przedszkole w kontaktach z rodzicami dzieci przedszkolnych. 

7. Zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i pracownikom przedszkola w zakresie dbania o stan 

techniczny budynku i urządzeń w budynku Przedszkola. 

8. Prowadzi, zabezpiecza i aktualizuje dokumentację osobową. 

9. Podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do 

Przedszkola. 

10. Planuje wspólnie z Radą Pedagogiczną rozwój placówki i realizuje zadania wynikające z 

tego planu; 

11.Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

przedszkola; 

12) Dysponuje środkami finansowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

13) prowadzi dokumentację, w tym w szczególności: kancelaryjno – archiwalną i finansową 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola; 



 

b) przyznawania nagród oraz występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej, w sprawach oznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników przedszkola; 

15 organizuje prace związane z kwalifikacją dzieci do przedszkola; 

16.Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

a)wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli tzn. wskazanie 

opiekuna stażu, dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu, 

powołanie i przewodniczenie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o 

awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego. Praca w składzie komisji 

egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego jak i w 

komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela 

dyplomowanego; 

b)organizuje pomoc specjalistyczną dla dzieci niepełnosprawnych z orzeczeniem potrzebie 

kształcenia specjalnego uczęszczających do przedszkola oraz dla dzieci wymagających 

wspomagania rozwoju poprzez powoływanie Zespołów do udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej; 

17. Tworzy regulaminy dotyczące szczegółowych zasad funkcjonowania 

 Przedszkola. 

 

Wicedyrektor: 

 

1. Funkcję Wicedyrektora w Przedszkolu pełni p. Agnieszka Szewczyk. 

2. W porozumieniu z Dyrektorem przedszkola koordynuje opiekę nad dziećmi. 

3. Współpracuje z rodzicami. 

4. Wykonuje czynności związane z obsługą organizacyjną, administracyjną, prawną 

przedszkola. 

5. Reprezentuje Przedszkole w kontaktach z urzędami administracji państwowej, organami 

kontroli, firmami i instytucjami. 

6. Pełni obowiązki Dyrektora podczas jego nieobecności. 

 

 

 



 

§6 

 

Rada Pedagogiczna: 

 

Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej 

statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia; 

 

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i terapeuci  zatrudnieni w 

placówce; 

2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola; 

3) do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 

 

1. Zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2. Ocena efektywności stosowanych programów nauczania. 

3. Organizacja doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

4. Opracowanie zmian statutu i jego uchwalenie; 

5. Rozwiązywanie  problemów wychowawczych. 

6. Stosuje się do Regulaminu pracy Rady Pedagogicznej. 

 

 

4) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć. 

b) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom oznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

c) propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych i i dodatkowych zajęć 

wychowawczo – dydaktycznych. 

5 ) Rada Pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny ze 

statutem. 

6) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach, zgodnie z harmonogramem. 

a) w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez 

Dyrektora, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej i mogą one brać udział ( z głosem 

doradczym ). 



 

b) inicjatorem posiedzeń Rady Pedagogicznej może być Dyrektor lub sama Rada 

Pedagogiczna. 

c) termin zwołania Rady Pedagogicznej powinien być podany w miarę możliwości najpóźniej 

na tydzień przed posiedzeniem. 

d) osoba zwołująca Radę Pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do dyskusji na 

zaplanowane posiedzenie. 

e) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane większością głosów, a Dyrektor może 

wstrzymać wykonanie uchwały, która jest niezgodna z prawem. 

f) zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, nauczyciele zobowiązani są do nie 

ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, które mogą naruszyć dobro osobiste. 

7 ) z Rady Pedagogicznej tworzy się Zespół do spraw pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, działalnością którego kieruje osoba wyznaczona przez Dyrektora, działalność 

Zespołu regulują oddzielne przepisy. 

8) Rada Pedagogiczna zbiera się co najmniej dwa razy do roku, aby po wysłuchaniu 

wniosków i wyników z nadzoru, dokonać analizy wyników i podjąć uchwałę w sprawie ich 

wykorzystania. Dyskusji poddawane są także inne przedstawione przez nauczycieli sprawy 

dotyczące pracy z dziećmi. 

Wszelkie wnioski i uchwały odnoszące się do monitorowania procesów są wdrażane w 

odpowiednim czasie, na zebraniu RP omawiana jest ich realizacja i uzyskane efekty. 

9) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

Rozdział IV 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§1 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem  potrzeb rozwojowych, 

zainteresowań  i ustaleń oraz – jeśli występuje stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

2. Dyrektor może podjąć inne zasady grupowania dzieci w oddziałach, w zależności od 

potrzeb Przedszkola, możliwości organizacyjnych i realizacji założeń programowych. 



 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 15. 

3. W razie potrzeb Przedszkole może utworzyć oddziały terapeutyczne i specjalne. 

4. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia indywidualne według zapotrzebowania. 

4. Przedszkole prowadzi wczesne wspomaganie rozwoju dzieci – zgodne z odpowiednimi 

przepisami. 

6. Przedszkole może utworzyć filie. 

6. Przedszkole funkcjonuje na jedną zmianę. 

5. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem wymagań zdrowia, higieny pracy, 

bezpieczeństwa oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ). 

6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb 

dzieci. 

7. W  miarę możliwości organizacyjnych dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczo –

dydaktycznej i jej skuteczności nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu 

dziecka w Przedszkolu. 

8. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy .  

9. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku w dni 

pracujące, z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych oraz przerw ( w tym wakacyjna) 

ustalonych przez Dyrekcję Przedszkola. Czas ten może ulec zmianie w zależności od 

zgłaszanych potrzeb w danym roku szkolnym, z uwzględnieniem przepisów w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

10. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na prowadzenie prac modernizacyjnych, 

remontowych oraz porządkowo – gospodarczych. 

11. Przedszkole jest przedszkolem dyżurującym w miesiącu sierpniu. 

12. Termin przerwy w pracy przedszkola ustalony jest przez Dyrektora  przedszkola  ( od 01 

lipca do 31 lipca). 

13. Podczas wakacji nie odbywają się żadne zajęcia ze specjalistami. 

14.W Przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach dodatkowych 

rozwijających uzdolnienia dzieci bądź kompensujących niedobory rozwojowe. Terminy i czas 

zajęć reguluje wewnętrzny plan zajęć indywidualnych. 

15. W przedszkolu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych korzystają z zajęć 



 

rewalidacyjnych i specjalistycznych odpowiednio do swoich potrzeb, zgodnie z 

harmonogramem proponowanym przez Zespół Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i 

zatwierdzonym przez Dyrektora. 

16. Czas na realizację podstawy programowej ustalony jest na 5 godzin. 

17. Przedszkole może zostać zamknięte z godziną odebrania ostatniego dziecka w danym dniu. 

18. Na wniosek rodziców Przedszkole może zapewnić opiekę dzieciom w dni wolne od pracy 

oraz poza godzinami pracy Przedszkola za dodatkową opłatą. 

19. Na wniosek rodziców Przedszkole za dodatkową opłatą może podjąć się terapii dzieci nie 

należących do placówki. 

20. Przedszkole może organizować wycieczki dzieci poza Przedszkole za pisemną zgodą 

rodziców. 

21. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. 

Propozycje w tym zakresie zgłasza rodzicom dyrektor Przedszkola. 

22. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w szczególnych przypadkach dzieci 

młodsze. 

23. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do Przedszkola może uczęszczać również 

dziecko starsze. 

24. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest ,,Karta zapisu dziecka”, którą rodzice 

mogą składać w dowolnym czasie. Dziecko może być przyjęte w ciągu roku szkolnego jeżeli 

przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

25. Kryterium przyjęć na nowy rok szkolny stanowi kolejność zgłoszeń z uwzględnieniem 

pierwszeństwa dzieci już uczęszczających do przedszkola, dzieci z orzeczeniem PPP. 

25. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do 

Przedszkola w następujących przypadkach: 

a) Rodzice/Opiekunowie zalegają z odpłatnością za Przedszkole za dwa miesiące i nie wniosą 

jej po pisemnym wezwaniu do zapłaty w określonym   

terminie. 

b) Nieobecność Dziecka trwa ponad dwa tygodnie i nie zgłoszona jest  do placówki. 

c) Jeżeli zachowanie dziecka będzie uniemożliwiać pracę nauczycielom lub stwarzać 

zagrożenie dla bezpieczeństwa innych dzieci. 

d) W przypadku wystąpienia braku współpracy pomiędzy nauczycielami, a rodzicami w 

kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania. 



 

c) Rodzice/Opiekunowie nie przestrzegają postanowień niniejszego Statutu, Regulaminów  

oraz  Umowy świadczenia usług obowiązujących w Przedszkolu. 

26. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki, w danym roku szkolnym 

określa Dyrektor Przedszkola. 

27. Przedszkole udziela wychowankom i ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej poprzez: 

• diagnozowanie możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka 

• indywidualne wspieranie rozwoju dziecka, 

• organizowanie indywidualnych i grupowych zajęć logopedycznych, 

• prowadzenie konsultacji dla rodziców i nauczycieli - psycholog i logopeda 

• organizowanie warsztatów dla nauczycieli i rodziców 

11. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i 

możliwości placówki. 

13. Rodzaje zajęć dodatkowych, terminy i czas ich trwania podawane są Rodzicom do 

wiadomości poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

14. W Przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy w 

nagłych wypadkach. 

15. W przedszkolu nie podaje się żadnych leków. 

16. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu powiadamia się o tym rodziców. Mają 

oni obowiązek odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej. 

17. W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia Dziecka ) przedszkole 

wzywa karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje powierzone opiece 

lekarskiej i do czasu pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela lub 

dyrektora, którzy towarzyszą dziecku. 

18. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt 

dzieci w ogrodzie przedszkolnym, zgodnie z warunkami realizacji podstawy programowej. 

 

 

 

 

 

Rozdział V 



 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§1 

 

Zasady ogólne: 

1. Każdy pracownik zna i respektuje prawa dziecka. 

2. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy oraz wewnętrzne 

procedury, w tym odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

1. Liczbę pracowników ustala organ prowadzący ( Dyrektor, Wicedyrektor). 

2. Zasady zatrudniania, wynagradzania oraz prawa nauczycieli i innych 

pracowników precyzują odrębne przepisy wewnętrzne, zgodne z obowiązującym Kodeksem 

Pracy. 

3. Obowiązki pracowników określa szczegółowo załącznik do umowy o pracę, zgodny z 

obowiązującym Kodeksem Pracy. 

4. O bezpieczeństwo dzieci dbają wszyscy pracownicy Przedszkola niezależnie 

od zajmowanego stanowiska, zarówno w budynku Przedszkola, jak i w czasie wyjść  poza 

jego teren. 

5. Wszyscy pracownicy Przedszkola winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i 

szanować dobro społeczne. 

6. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej w 

zakresie dotyczącym spraw wychowanków i wybranych aspektów działalności placówki. 

7. Dopuszcza się możliwość pracy stażystów i wolontariuszy. 

8. Istnieje możliwość odbywania praktyki przez studentów uczelni pedagogicznych 

 

§2 

 

Pracownicy pedagogiczni: 

 

1. Nauczyciel / Wychowawca 

a) planuje, prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą zgodnie z podstawą programową, 

sprawuje opiekę nad grupą dzieci oraz odpowiada za jej jakość, 



 

b) prowadzi wymagana dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

c) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i  zabezpieczanie potrzeb 

rozwojowych dzieci, 

d) prowadzi karty obserwacji i w razie potrzeby współpracuje z psychologiem i innymi 

specjalistami, 

e) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania, 

f) stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania, 

g) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci, 

h) dba o podnoszenie kwalifikacji i uzupełnia swoją wiedzę w zakresie rozwoju 

i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, 

i) realizuje polecenia dyrektora oraz osób kontrolujących, 

j) bierze udział w pracach Rady Pedagogicznej i realizuje jej postanowienia, 

k) współpracuje z Rodzicami/Opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z 

uwzględnieniem prawa Rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z 

programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danej grupie i uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania, rozwoju: 

- w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

- przy organizacji uroczystości i świąt w Przedszkolu, 

- przy organizowaniu wycieczek 

l) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w Przedszkolu, jak i podczas 

spacerów i wycieczkach poza teren Przedszkola, 

ł) dba o czystość i estetykę powierzonej sali dydaktycznej oraz bezpieczeństwo 

zabawek. 

2. Dyrektor może tworzyć zespoły wychowawcze, terapeutyczne lub inne zespoły 

problemowo – zadaniowe. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora. 

 

 

 

 

 

Nauczyciele specjaliści i terapeuci: 



 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem 

pedagogicznym ( pedagogika specjalna, terapia pedagogiczna oraz specjaliści: ( logopeda, 

rehabilitant, psycholog, pedagog) i terapeuci   w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego a w szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści 

programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz prowadzenie i 

organizowania różnego rodzaju form pomocy psychologicznej i pedagogicznej oraz zajęć 

rewalidacji indywidualnej. 

 

2.Nauczyciele specjaliści: 

1) wspólnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybierają 

lub opracowują programy nauczania, 

2) dostosowują realizację programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, 

w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości 

psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych opracowują dla każdego dziecka 

indywidualne programy edukacyjne, 

3) udzielają pomocy rodzicom, prawnym opiekunom dziecka niepełnosprawnego w zakresie 

doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu ich rozwoju. 

 

§3 

 

Pracownicy niepedagogiczni: 

 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracyjno - obsługowi: pomoc nauczyciela, 

2. Szczegółowy zakres obowiązków każdego z niepedagogicznych pracowników zawiera 

załącznik do indywidualnej umowy o pracę. 

3. Każdy z pracowników zobowiązany jest do zapewnienia sprawnego codziennego działania 

Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i ładzie. 

4. Każdy z zatrudnionych ma obowiązek stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Przestrzegania czasu pracy ustalonego w Przedszkolu. 

6. Dbania o dobro i mienie Przedszkola. 



 

7. Zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących dzieci, a mogących naruszyć 

dobro osobiste dzieci bądź ich rodziców. 

 

 

 

Rozdział VI 

 

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§1 

 

1. Dziecko ma zapewnioną opiekę osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi w godzinach 

pracy Przedszkola. 

2. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w 

szczególności prawo do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego; 

b) szacunku do swoich potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;  

d) do poszanowania godności osobistej; 

e) poszanowania własności; 

f) akceptacji własnej osoby; 

g) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych; 

h) akceptacji, tolerancji i miłości ze strony wszystkich pracowników przedszkola; 

i) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

poszanowania jego godności osobistej; 

j) zapewnienia indywidualny rozwój według własnego tempa i możliwości dziecka; 

k) możliwości korzystania z opieki osób odpowiedzialnych, zaangażowanych, do których 

zawsze może się zwrócić; 

l ) aktywności twórczej i eksperymentowania; 

ł) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa). 



 

3. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do: 

- zaradności wobec sytuacji problemowych, 

- działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami, 

- poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych, 

- tolerancji, otwartości wobec innych, 

- przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych 

4. Dzieci mają obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

5. W przypadku łamania praw dziecka wynikających z Konwencji Praw Dziecka każda osoba, 

według której prawa dziecka nie są przestrzegane, ma prawo zgłosić ten fakt do Dyrektora 

przedszkola. Dyrektor zobowiązany jest dokonać rzetelnego rozpoznania sprawy i podjęcia 

środków zapobiegawczych. 

 

Rozdział VII 

 

RODZICE/OPIEKUNOWIE PRAWNI 

 

§1 

 

1. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami: 

• zebrania ogólne, 

• zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym, 

• konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem, 

• spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi, 

• zajęcia otwarte, 

• konsultacje z logopedą psychologiem, 

• uroczystości i imprezy przedszkolne, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich 

rodziców, 

 

 

 

§2 

 



 

1. Rodzice/Opiekunowie mają prawo do: 

a) Zapoznania się z programami  dydaktyczno  - wychowawczymi 

realizowanymi w placówce. 

b) Uczestniczenia w spotkaniach organizowanych przez Dyrekcję i nauczycieli ich dziecka. 

c) Uzyskiwania informacji dotyczących efektów oddziaływań wychowawczo – 

dydaktycznych nauczyciela. 

d) Współpracy z nauczycielami, specjalistami pracującymi w placówce. 

e) Uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez placówkę  

tj. grupy wsparcia,  

• zebrania ogólne, 

• zebrania grupowe o charakterze organizacyjnym, problemowym i warsztatowym, 

• konsultacje indywidualne z nauczycielami i dyrektorem, 

• spotkania integracyjne z rodzicami i ich dziećmi, 

• zajęcia otwarte, 

• konsultacje z logopedą psychologiem, 

• uroczystości i imprezy przedszkolne, spotkania adaptacyjne dla dzieci nowych i ich 

rodziców, 

ości otwarte, czy zajęcia adaptacyjne. 

 

2. Rodzice/Opiekunowie mają obowiązek: 

a) Zapoznania się i przestrzegania Statutu Przedszkola. 

b) Zapoznania się i przestrzegania Regulaminu placówki. 

c) Informowania o nieobecności Dziecka w Przedszkolu i podania jej przyczyny, z 

uwzględnieniem chorób zakaźnych. 

d) Terminowego uiszczania opłat za czesne. 

e) Przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola w określonym w czasie.  Za każdą 

kolejną rozpoczętą godzinę opieki odpłatność za pobyt dziecka na terenie placówki wynosi 20 

zł i jest doliczane do kwoty czesnego w następnym miesiącu. 

f) Wskazania osoby upoważnionej do przyprowadzania i odbierania Dziecka. 

 

                                                                Rozdział VIII 

 



 

POSTAWNOWIENIA KOŃCOWE 

 

&1 

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

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej określają odrębne przepisy. 

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: wychowanków, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i 

administracji. 

4. Statut został przygotowany na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (DZ.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze 

zmianami) oraz akty wykonawcze tej ustawy. 

b) Konwencji o Prawach Dziecka ((DZ.U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527). 

c) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Załącznik nr 1. (DZ.U. z 2001r. Nr 

61, poz. 624 ze zmianami). 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Kodeksu Pracy oraz Kodeksu Cywilnego. 

6. Statut wchodzi w życie z dniem 

 

 


