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Rozdział1. 

POSTANOWIENIAWSTĘPNE 

 

§1 

1. PrzedszkolePublicznewKrynicachimieniaMariiKaczyńskiej,zwanedalej 

"Przedszkolem" działa na podstawie: 

1) ustawyzdnia14grudnia2016r.Prawooświatowe, 

2) ustawyzdnia26stycznia1982r. Karta Nauczyciela, 

3) ustawyzdnia27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych, 

4) ustawyzdnia27października2017r.ofinansowaniuzadań 

oświatowych, 

5) niniejszegostatutu, 

6) uchwałorganuprowadzącego. 

§2 

Przedszkolejestpublicznąplacówkąoświatową,prowadzącązajęciaz zakresu 

wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym. 

 

§3 

SiedzibąPrzedszkolajestbudynekpołożonywKrynicach,Krynice9,  

22-610 Krynice. 

 

§4 

Organprowadzący:GminaKrynice. 

 

§5 

OrganemsprawującymnadzórpedagogicznyjestLubelskiKurator Oświaty. 

§6 

1. Przedszkolejestjednostkąpubliczną,która: 

1) realizujeprogramywychowaniaprzedszkolnegouwzględniającpodstawę 

programową wychowania przedszkolnego, 

2) zapewniabezpłatnenauczanie,wychowanieiopiekęwczasieustalonym przez 

organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie, 

3) przeprowadzarekrutacjędzieciwoparciuozasadępowszechnej dostępności, 

4) zatrudnianauczycieliposiadającychkwalifikacjeokreślonewodrębnych 

przepisach. 

Rozdział 2. 

CELE I ZADANIAPRZEDSZKOLA 
 

§7 



  

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone wustawie Prawo oświatowe 

i przepisachwydanychnajejpodstawieorazwoparciuopodstawę 

programową, w tym: 

1) zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 

bezpiecznych,przyjaznychidostosowanychdoichpotrzebrozwojowych, 

2) koncentrujesięnawspomaganiuiukierunkowywaniurozwojudziecka 

zgodniezjegowrodzonymipotencjałamiimożliwościamirozwojowymi. 

2. Celamiizadaniamiprzedszkolasą: 

1) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 

potencjałemimożliwościamirozwojowymiwrelacjachze środowiskiem 

społeczno-kulturalnym i przyrodniczym, 

2) kształtowanieirozwijanieaktywnościdzieckawobecsiebie,innychludzi i 

otaczającego świata, 

3) wspomaganiedzieciwrozwijaniuuzdolnieńorazkształtowanieczynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

4) budowaniesystemuwartości,wtymwychowywaniedziecitak,żeby lepiej 

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

5) kształtowanieudzieciodpornościemocjonalnejkoniecznejdo racjonalnegoradze

niasobiewnowychitrudnychsytuacjach,wtymtakże łagodnego znoszenia 

stresów i porażek, 

6) kształtowanieudziecipoczuciaprzynależnościspołecznej(do rodziny, grupy, 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, poprzez 

umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej, 

7) rozwijanieumiejętnościspołecznychdzieci,któresąniezbędnew poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi, 

8) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 

naucedzieciozróżnicowanychmożliwościachfizycznychi intelektualnych, 

9) troskaozdrowiedzieciiichsprawnośćfizyczną;zachęcaniedo 

uczestnictwa w zabawach i grach sportowych, 

10) budowaniedziecięcejwiedzyoświeciespołecznym,przyrodniczymi 

technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych, 

11) współdziałaniezrodzicamiwceluujednoliceniaoddziaływań 

wychowawczych, 

12) wspomaganie rodziny w wychowywaniu dziecka, rozpoznawanie 

możliwościrozwojowychdziecka,awmiarępotrzebypodjęciewczesnej 



  

interwencji specjalistycznej, 

13) przygotowywaniedziecidopodjęcianaukiwszkole, 

14) przygotowywaniedziecidożyciawspołeczeństwiepoprzezobcowanie z 

kulturą i sztuką oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez 

muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne. 

15) zapewnianie integracji dzieci niebędących obywatelami polskimi oraz 

będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w przedszkolach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw , ze środowiskiem 

przedszkolnym i wspomaganie ich w pokonywaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi oraz ze zmianą środowiska 

edukacyjnego. 

3. Przedszkolerealizujeceleizadaniapoprzez: 

1) organizacjęoddziałówdladzieciwzbliżonymwiekuz uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych 

dziecka, 

2) dostosowaniemetodiformpracydopotrzebimożliwości 

indywidualnychdzieckaorazwszystkichobszarówedukacyjnychzawartych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 

3) stosowanieotwartychformpracy,umożliwiającychdzieckuwybór 

miejsca i rodzaju aktywności, 

4) indywidualizacjętempapracydydaktyczno-wychowawczejwobecdzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod 

pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno- 

pedagogicznejlubinnejporadnispecjalistyczneji lekarza -odpowiedniodo 

stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

4. Wobecrodzicówprzedszkolepełnifunkcjędoradcząiwspomagającą: 

1) pomagawrozpoznawaniumożliwościipotrzebrozwojowychdziecka oraz 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 

2) informujenabieżącoopostępachdziecka,uzgadniawspólniez rodzicami 

kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

5. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno- 

pedagogicznejlubinnejporadnispecjalistycznejprzedszkoleudzielapomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując 

tokedukacjiprzedszkolnej,umożliwiającyosiągnięciedojrzałościszkolnejw 

aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

7. Przedszkolezapewniadzieciombezpieczeństwoiopiekępoprzez: 



  

1) bezpośredniąistałąopiekęnaddziećmiwczasiepobytuw przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 

2) zapewnieniewzmożonegobezpieczeństwawczasiewycieczek, 

3) stwarzaniepoczuciabezpieczeństwapodwzględemfizycznymi 

psychicznym, 

4) stosowanieobowiązującychprzepisówbhpippoż. 

8. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub 

upoważnionąpisemnieprzeznichosobędorosłązapewniającądzieckupełne 

bezpieczeństwo. 

9. Dzieci mogą być dowożone do przedszkola transportem zbiorowym dzieci 

organizowanymprzezorganprowadzącyisąobjęteopiekąpodczasdowozuna 

podstawie pisemnego upoważnienia udzielonego opiekunowi dowozu przez 

rodziców. 

10. Rodzice lubpełnoletnia osobaupoważniona przez rodzica ponosi całkowitą 

odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu 

przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna dowozu pracownikowi 

przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu 

odebraniadzieckaodpracownikaprzedszkolaprzezrodzica,opiekunadowozu), 

11. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na 

celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili 

wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole, 

12. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy 

w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego 

wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, 

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem 

pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub 

innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb, 

3) 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 oraz 

oceniania postępów dziecka, 

4) 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. 

13. Współpraca zespołu z rodzicami to: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań 

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy 

rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie 

właściwych reakcji na te zachowania, 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie 

pracy z dzieckiem, 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem 

odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 

§8. 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz 

specjaliści, w szczególności psycholog, pedagog, pedagog specjalny i logopeda. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 

dzieckiem oraz w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

2) porad i konsultacji, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci  

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie 

psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 
 

Rozdział3. 

 

ORGANYPRZEDSZKOLAIICHKOMPETENCJE 



  

 

§9. 

1. Organamiprzedszkolasą: 

1) DyrektorZespołuSzkolno-PrzedszkolnegowKrynicach,zwanydalej 

Dyrektorem, 

2) RadaPedagogiczna, 

3) RadaRodziców. 

2. KompetencjeDyrektora: 

1) kierujebieżącądziałalnościąplacówki,reprezentujejąnazewnątrz, 

2) jestkierownikiemzakładupracydlazatrudnionychwprzedszkolu 

nauczycieli i pracowników obsługi oraz administracji, 

3) sprawujenadzórpedagogicznywstosunkudozatrudnionychw 

przedszkolu nauczycieli, 

4) sprawujeopiekęnaddziećmiorazstwarzawarunkidoichharmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) przewodniczyradziepedagogicznejirealizujejejuchwałypodjętew 

ramach kompetencji stanowiących, 

6) wstrzymujeuchwałyradypedagogicznejniezgodnezprzepisamiprawai 

powiadamia o tym stosowne organy, 

7) dysponujeśrodkamiokreślonymiwplaniefinansowymprzedszkolai 

ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizujeadministracyjną,finansowąigospodarcząobsługęprzedszkola, 

8) zapewniabezpieczneihigienicznewarunkipobytuwprzedszkolu,atakże 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

przez przedszkole, 

9) organizujepomocpsychologiczno-pedagogiczną. 

3. ZadaniaDyrektora: 

1) opracowanienakażdyrokszkolnyplanunadzorupedagogicznego,który 

przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku 

szkolnego,któregodotyczyplan, 

2) prowadzenieobserwacjizajęćorganizowanychprzeznauczycieli przedszkola, 

3) gromadzenieinformacjiopracynauczycieliwceludokonaniaocenyich pracy, 

4) sprawowanienadzorunadprzebiegiemawansuzawodowegonauczycieli, 

5) przedstawienieradziepedagogicznejogólnychwnioskówwynikających ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 

6) co najmniejrazwrokudokonaniekontroli mających naceluzapewnienie 

bezpiecznychwarunkówkorzystaniazobiektównależącychdoprzedszkola, 



  

atakżebezpiecznychihigienicznychwarunkóworazokreśleniekierunków ich 

poprawy, 

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z 

uwzględnieniemzasadochronyzdrowiaihigienypracyorazoczekiwań rodziców, 

8) przygotowaniearkuszaorganizacjiprzedszkolaiprzedstawieniegodo 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu, 

9) organizowanieadministracyjnej,finansowejigospodarczejobsługi 

przedszkola, 

10) współpracazrodzicami,organemprowadzącymorazinstytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi, 

11) kierowaniepolitykąkadrowąprzedszkola,zatrudnianieizwalnianie 

nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

12) przyznawanienagród,udzielaniekarpracownikom, 

13) zapewnieniepracownikomwłaściwychwarunkówpracyzgodniez 

obowiązującymi przepisami, 

14) współdziałaniezorganizacjamizwiązkowymiwskazanymiprzez 

pracowników, 

15) wykonywaniezadańzwiązanychzzapewnieniembezpieczeństwadzieci i 

nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

16) dopuszczaniedoużytkuprogramówwychowaniaprzedszkolnego. 

4. Dyrektorwykonujeinnedziałaniawynikającezprzepisówszczegółowych: 

1) wykonujeuchwałyRadyGminyKrynicewzakresiedziałalności przedszkola, 

2) współpracujezinstytucjamiiorganizacjamidziałającyminarzecz pomocy 

dzieciom i ich rodzinom, 

3) organizujeprocesrekrutacjidoprzedszkolawoparciuoodrębneprzepisy. 

§10. 

1. RadaPedagogicznajestkolegialnymorganemprzedszkolarealizującym statutowe 

zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. WskładRadyPedagogicznejwchodzą:Dyrektoriwszyscynauczyciele zatrudnieni 

w Przedszkolu. 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem 

doradczymosobyzapraszaneprzezjejprzewodniczącegolubnawniosek członków 

rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni. 

4. PrzewodniczącyprzygotowujeiprowadzizebraniaRadyPedagogicznejoraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 

porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 



  

5. DokompetencjistanowiącychRadyPedagogicznejnależy: 

1) zatwierdzenieplanówpracyprzedszkolaiorganizacjipracyprzedszkola, 

2) podejmowanieuchwałwsprawieeksperymentówwprzedszkolu, 

3) ustalenieorganizacjidoskonaleniazawodowegonauczycieli, 

4) uchwaleniestatutuprzedszkola, 

5) podejmowanieuchwałwsprawachskreśleniazlistywychowanków, 

6) ustalaniesposobuwykorzystaniawynikównadzorupedagogicznego,w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

6. RadaPedagogicznaopiniujewszczególności: 

1) organizacjępracyprzedszkola,wtymharmonogrampracynauczycieli, projekt 

planu finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i 

wyróżnień, 

2) propozycjedyrektorawsprawachprzydziałunauczycielomstałychprac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 

płatnychzajęć opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, 

3) programywychowaniaprzedszkolnego, 

4) pracędyrektoraubiegającegosięoocenępracy,atakżemożewystąpićz 

wnioskiemo odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego 

stanowiska kierowniczego. 

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej przygotowują projekt statutu 

przedszkolaorazjegonowelizacjęiprzedstawiajądouchwaleniaRadzie 

Pedagogicznej. 

8. RadaPedagogicznaprzedszkolawybierajednegoprzedstawicieladokomisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora. (Przedszkole wchodzi w skład 

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego - rada pedagogiczna wybiera jednego 

przedstawiciela z rady pedagogicznej przedszkola i jednego przedstawiciela z 

radypedagogicznejszkoły). 

9. UchwałyRadyPedagogicznejsąpodejmowanezwykłąwiększościągłosów, w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

10. DyrektorwstrzymujewykonywanieuchwałRadyPedagogicznej 

niezgodnychzprzepisamiprawa.Owstrzymaniuwykonaniauchwałydyrektorniez

włoczniezawiadamiaorganprowadzącyorazorgansprawującynadzór 

pedagogiczny. 

11. RadaPedagogicznaustalaregulaminswojejdziałalności. 

12. ZebraniaRadyPedagogicznejsąprotokołowanewksiędzeprotokołów. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 



  

nieujawnianiasprawporuszanychnatymzebraniu,któremogąnaruszyćdobra 

osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola. 

 

§11. 

1. RadaRodzicówPrzedszkolajestorganemkolegialnymprzedszkolai 

stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola. 

2. RadaRodzicówuchwalaregulaminswojejdziałalności. 

3. RadaRodzicówmożeporozumiewaćsięzradamirodzicówinnych 

przedszkoli,szkółiplacówekorazustalaćzasadyizakreswspółpracy. 

4. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, 

organusprawującegonadzórpedagogiczny,dyrektora,RadyPedagogicznejz 

wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

5. DokompetencjiRadyRodzicównależy: 

1) uchwalanieregulaminudziałalnościRadyRodziców, 

2) opiniowanieprojektuplanufinansowegoskładanegoprzezdyrektora 

przedszkola. 

6. RadaRodzicówprzedszkolawybierajednegoprzedstawicielado komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora. 

7. WceluwspieraniastatutowejdziałalnościprzedszkolaRadaRodzicówmoże 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł.ZasadywydatkowaniafunduszyRadyRodzicówokreślaregulamindziałal

ności Rady Rodziców. 

§12. 

1. KoordynatoremwspółdziałaniaposzczególnychorganówjestDyrektor, 

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia 

bieżącą wymianę informacji. 

2. WszelkiesporymiędzyorganamiprzedszkolarozstrzygaDyrektor, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

 

 

Rozdział4. 

ORGANIZACJAPRZEDSZKOLA 

 

§13. 



  

1. Organizacjaprzedszkoladostosowanajestdo: 

1) liczbydziecizgłoszonychnadanyrokszkolny,cowarunkujeliczbę 

oddziałów, rodzaj i czas ich pracy, 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

i wybranychnajejpodstawieprogramówwychowaniaprzedszkolnego, 

3) wnioskówrodzicówokreślającychzapotrzebowanienarodzajzajęć 

dodatkowych prowadzonych przez przedszkole. 

2. Zajęcia oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą 

być organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub zdalnym 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając 

indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci, a także 

konieczność zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych konsultacji 

z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz właściwego przebiegu procesu 

kształcenia, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego 

do spraw oświaty i wychowania, w tym rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolu, 

innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. 

3. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość: 

1) w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez 

nauczycieli do realizacji tych zajęć: 

a) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe, 

b) linki do słuchowisk, zabawy on-line, 

c) zdjęcia, filmiki, materiały, zadania, propozycje pracy wysyłane 

codziennie przez nauczycieli, 

d) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii. 

2) sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do 

realizacji tych zajęć: 

a) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

b) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka, 

Messengera lub innych komunikatorów założonych na potrzeby edukacji 

zdalnej, 

c) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzanie Microsoft Teams, 

d) poprzez dziennik elektroniczny, 

e) dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola 

zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej 



  

przedszkola. 

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu 

do ustalonych w danym przedszkolu technologii informacyjno-

komunikacyjnych, mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z 

użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia: 

a) nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

 równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, 

 zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

 możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia. 

b) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

i bez ich użycia, 

c) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu 

spędzanego przed ekranem komputera. 

4. Sposób potwierdzenia uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając 

konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne 

i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki: 

1) rodzice umieszczają w postach facebookowych zdjęcia prac i zabaw 

prowadzonych z dziećmi, 

2) rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez komentarze, pytania, uwagi 

zamieszczane w postach oraz telefonicznie, 

3) rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny, 

4) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad 

bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach. 

 

§14. 

1. Podstawowąjednostkąorganizacyjnąprzedszkolajestoddziałobejmujący 

dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień. 

2. Liczbadzieciwoddzialenieprzekracza25 za wyjątkiem sytuacji określonych 

odrębnymi przepisami. 

§15. 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest 

w przedszkoluwoparciuopodstawęprogramowąwychowaniaprzedszkolnego 

oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania 



  

przedszkolnego. 

2. Wprzedszkolunauczycielemogąwykorzystywaćwswojejpracy wychowawczo-

opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. 

3. Narealizacjępodstawyprogramowejwychowaniaprzedszkolnego 

przeznacza się 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola. 

4. Godzinazajęćwprzedszkolutrwa60minut.Podstawowąformąpracysą 

zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, 

zespołowymiindywidualnym. 

5. Przedszkolenażyczenierodzicówmożeorganizowaćnaukęreligii.Zasady 

organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy. 

6. Przedszkoleorganizujewzależnościodpotrzeb: 

1) zajęciawczesnegowspomaganiarozwoju, 

2) zajęciarewalidacjiindywidualnej, 

3) zajęciaspecjalistyczne:korekcyjno-kompensacyjne,logopedyczne, porady i 

konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

7. Organizacjaorazprowadzenieww.zajęćodbywaćsiębędzienazasadach 

określonych w odrębnych przepisach.   

 

§16. 

1. Organizacjęstałych,obowiązkowychidodatkowychzajęćedukacyjnych 

określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady 

Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono 

opiekęnaddanymoddziałem,ustalajądlategooddziałuszczegółowyrozkład 

dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3. Rozkładdniawmiarępotrzebymożebyćzmienionywciągudnia. 

 

§17. 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw 

ustalonychprzezorganprowadzącynawniosekdyrektoraprzedszkola,w 

uzgodnieniu z Radą Rodziców. 

2. Przedszkolenawniosekrodzicaodpłatniezapewniadzieckuopiekępoza 

godzinami przeznaczonymi na realizację zadań bezpłatnych. 

3. Wprzedszkoluistniejemożliwośćkorzystaniaztrzechposiłków. 

4. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz 

za zapewnienie dzieckuopiekipoza godzinami przeznaczonymi 



  

na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

określa dyrektor przedszkola w umowie cywilnoprawnej 

z rodzicem/prawnym opiekunem 

dziecka(Kartaprzyjęciadzieckado przedszkolarozumiesięjakoumowę). 

 

§18. 

1. Wychowanieprzedszkolneobejmujedzieciodpoczątkurokuszkolnegow roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy trzy lata, do końca 

rokuszkolnegowrokukalendarzowym,wktórymdzieckokończysiedemlat.W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując 

wolnymimiejscami,możeprzyjąćdoprzedszkoladziecko,któreukończyło 

dwa i pół roku. 

2. Wprzypadkudziecimającychorzeczenieopotrzebiekształceniaspecjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 

siedmiu lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w 

rokukalendarzowym,wktórymkończyonodziewięćlat. 

3. Decyzjęwsprawieodroczeniaobowiązkuszkolnegopodejmujedyrektor 

szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Dzieckowwiekusześciulatmaobowiązekodbyćroczneprzygotowanie 

przedszkolne. 

5. Rodzicedzieckapodlegającegoobowiązkowi,októrymmowawust.4,są 

obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 

do przedszkola. 

§19. 

1. Dorealizacjizadańicelówstatutowychprzedszkolewykorzystuje: 

1) salezajęćwrazzniezbędnymwyposażeniem, 

2) pomieszczeniaadministracyjneigospodarcze, 

3) zapleczesanitarne, 

4) placzabaw. 

2. Odpowiedzialnymzastaniwyposażenieww.pomieszczeńjestDyrektor, który 

nakłada tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, 

pracowników administracyjno-obsługowych, opiekunów tych 

pomieszczeń. 

3. Szczegółowyzakresodpowiedzialnościzamienieprzedszkolaokreśla 

Dyrektor przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą 

naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa. 



  

 

Rozdział5. 

NAUCZYCIELEIINNIPRACOWNICYPRZEDSZKOLA 

 

§20. 

1. PrzedszkolewKrynicachzatrudnianauczycieliorazpracowników 

samorządowych niebędących nauczycielami. 

2. Zasadyzatrudnianiaiwynagradzanianauczycieliiinnychpracowników 

określają odrębne przepisy. 

3. Szczegółowyzakresobowiązkówpracownikówadministracjiiobsługiustala 

dyrektor przedszkola na dany rok szkolny. 

4. Dozadańwszystkichpracownikówprzedszkolanależy: 

1) sumienneistarannewykonywaniepracy, 

2) przestrzeganieczasupracyustalonegowplacówce, 

3) przestrzeganieregulaminupracyiustalonegowzakładzieporządku, 

4) przestrzeganieprzepisóworazzasadbezpieczeństwaihigienypracy,a także 

przepisów pożarowych, 

5) dbanieodobrozakładupracy,chronieniejegomienia, 

6) przestrzeganiewzakładziepracyzasadwspółżyciaspołecznego. 

 

§21. 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, 

opiekuńczychmazazadaniekierowaniesiędobremdzieci,dbałościąo ich 

bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności 

osobistej dziecka. 

2. Nauczycielplanujeiprowadzipracęwychowawczo-dydaktycznąw 

powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi 

nauczycielami program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje 

do dyrektoraodopuszczeniegodoużytku.Możerównieżzaproponowaćprogra

m 

opracowanyprzezinnegoautora.Przeprowadzadiagnozęprzedszkolnąswoich 

wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, 

uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc 

psychologiczno-

pedagogicznąiinnymiinstytucjamispecjalistycznymi. 



  

5. Nauczycieljestzobowiązanywspółpracowaćzrodzicamidzieci. 

6. Nauczycielazatrudnionegowpełnymwymiarzezajęćobowiązuje5 

dniowy tydzień pracy. 

7. Nauczycielwykonującyzajęciawychowawczo-dydaktycznelubopiekuńcze w 

dniu wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego 

nauczycielotrzymujeodrębnewynagrodzenie. 

8. Nauczycieleudzielająiorganizująpomocpsychologiczno-pedagogiczną. 

9. Nauczycieleprzedszkolatworzązespół,któregoceleizadaniaobejmują: 

1) współpracęsłużącąuzgodnieniusposobówrealizacjiprogramów 

wychowania przedszkolnego i korelowania ich treści, 

2) wspólneopracowanieszczegółowychkryteriówobserwacjidzieckaoraz 

sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej, 

3) organizowaniewewnątrzprzedszkolnegodoskonaleniazawodowegooraz 

doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanieworganizowaniusalzajęć,kącikówzainteresowań,a 

także w uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) opiniowanieprzygotowanychwprzedszkoluautorskichprogramów 

wychowania przedszkolnego. 

10. Innezadanianauczycieli: 

1) wspieranierozwojupsychofizycznegodziecka,jegozdolnościi 

zainteresowań, 

2) prowadzenieobserwacjipedagogicznychmającychnacelupoznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji, 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcianauki w klasie 

I szkoły podstawowej, 

4) współpracazespecjalistamiświadczącymipomocpsychologiczno- 

pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

5) planowaniewłasnegorozwojuzawodowego-systematycznepodnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, 

6) dbałośćowarsztatpracyprzezgromadzeniepomocynaukowychoraz troska o 

estetykę pomieszczeń, 

7) eliminowanieprzyczynniepowodzeńdzieci, 

8) współdziałaniezrodzicamiwsprawachwychowaniainauczaniadzieciz 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w 



  

szczególnościzprogramuwychowaniaprzedszkolnegorealizowanegow danym 

oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jegozachowania i 

rozwoju, m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć 

adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów 

indywidualnych,wspólnegoświętowania,kącikadlarodzicóworazinnych 

uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice, 

9) prowadzeniedokumentacjiprzebiegunauczania,działalnościwychowawczej

iopiekuńczejzgodniezobowiązującymiprzepisami, 

10) realizacjazaleceńdyrektoraiuprawnionychosóbkontrolujących, 

11) czynnyudział wpracachRadyPedagogicznej, 

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym,turystycznym,kulturalnymlubrekreacyjno-sportowym, 

13) poddawaniesięoceniepracyprzeprowadzonejzgodniez obowiązującymi w 

tym zakresie przepisami prawa, 

14) współdziałanienauczycieli woddzialewzakresieplanowania pracy 

wychowawczo-dydaktycznej,jednolitegooddziaływaniaorazwzajemne 

przekazywanie informacji dotyczących dzieci, 

15) współpracaznauczycielamiprowadzącymizajęciadodatkowe, 

16) przestrzeganieregulaminuRadyPedagogicznej, 

17) otaczanieindywidualnąopiekąkażdegodzieckai utrzymywanie kontaktu z 

ich rodzicami w celu: 

a) poznaniaiustaleniapotrzebrozwojowychichdzieci, 

b) ustaleniaformypomocywdziałaniachwychowawczychwobec 

dziecka, 

c) włączeniaichwdziałalnośćprzedszkola, 

18) prowadzeniepracywychowawczo-dydaktycznejiopiekuńczejzgodniez 

obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość 

i wyniki tej pracy, 

19) szanowaniegodnościdzieckairespektowaniejegopraw, 

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy 

Dyrektora,RadyPedagogicznej,wyspecjalizowanychplacóweki instytucji 

naukowo-oświatowych, 

21) udziałwpracachzespołówds.ewaluacjiwewnętrznej, 

22) realizacjainnychzadańzleconychprzezDyrektoraprzedszkola,a wynikających z 

bieżącej działalności placówki. 

11. Dozadańpsychologanależy: 

1) rozpoznawaniemożliwościipotrzebdzieckaorazumożliwienieich 



  

zaspokojenia, 

2) prowadzenieobserwacjidzieci,dotyczącejocenyfunkcjonowania różnych 

sfer podlegających rozwojowi, 

3) prowadzeniedziałańdiagnostycznych,dotyczącychmożliwości 

psychofizycznych dzieci, 

4) konstruowanie opinii psychologicznych, opinii psychologiczno- 

pedagogicznychnatematobserwowanegofunkcjonowaniadziecka, 

5) wspieraniemocnychstrondziecka, 

6) współpracaznauczycielamiwceluminimalizowaniaskutkówzaburzeń 

rozwojowych lub trudności wychowawczych występujących u dzieci, 

7) współpracaznauczycielamiwceluinicjowaniaróżnychformpomocy 

wychowawczej, 

8) wspieranienauczycieliirodzicówwrozwiązywaniuproblemów 

wychowawczych. 

12. Dozadańlogopedywprzedszkolunależywszczególności: 

1) diagnozowanielogopedyczne,wtymprowadzeniebadańprzesiewowych w 

celu ustalenia stanu mowy dziecka, 

2) prowadzeniezajęćlogopedycznychorazporadikonsultacjidladziecii 

rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania 

jej zaburzeń, 

3) podejmowaniedziałańprofilaktycznychzapobiegającychpowstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci, 

4) wspieranienauczycieliiinnychspecjalistówwudzielaniupomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

13. Do zadań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 

uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola, 

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 placówki, 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci, 

4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpraca 

z zespołem nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w 

zakresie zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy 



  

psychologiczno – pedagogicznej, 

5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego 

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

dziecka, 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów 

w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt 1 – 5, 

7) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom, rodzicom 

dzieci i nauczycielom, 

8) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie 

dziecka i jego rodziny, 

9) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji doskonalenia 

zawodowego mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej. 

§22. 

1. Dyrektorpowierzaposzczególneoddziałyopiecejednegolubdwóch nauczycieli, 

zależnieod czasupracyoddziału lub realizowanych zadań. 

2. Dlazapewnieniaciągłościiskutecznościpracywychowawczeji 

dydaktycznej,nauczycielopiekujesiędanymoddziałemprzezcałyokres uczęszczania 

dzieci do przedszkola. 

3. Dyrektormożedokonaćzmianywychowawcywprzypadkugdy: 

1) samnauczycielwniesiestosownąprośbędoDyrektora, 

2) Rada Rodziców danego oddziału zwróci się do Dyrektora z pisemnym 

wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony 

i potwierdzony czytelnymi podpisami przez zwykłą większość rodziców, a 

Dyrektorpoprzeprowadzeniuwewnętrznegopostępowaniawyjaśniającego 

podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku. 

§23. 

1. Nauczyciel wychowawcairodzicewspółdziałajązesobą.Wsprawach 

wychowaniai nauczania dzieci, nauczyciele: 

1) zobowiązanisądoprzekazywaniarodzicomrzetelnejibieżącejinformacji na 

temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego,a 

także stopnia rozwoju i zachowania ich dziecka, 

2) udzielająporadrodzicomwsprawachwychowaniaidalszegokształcenia 

dziecka, 

3) organizująpomocpsychologiczno-pedagogicznąiinnąspecjalistyczną, 

4) uwzględniająwspólniezrodzicamikierunkiizakreszadańrealizowanych w 



  

przedszkolu. 

2. Nauczycieleplanująiprowadząpracęwychowawczo-dydaktyczną 

w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość. 

3. Nauczycielprzygotowujenapiśmie: 

1) planypracywychowawczo-dydaktycznejiopiekuńczejoddziału,z 

wyprzedzeniem jednotygodniowym, 

2) dokumentacjęobserwacjizachowaniairozwojudzieciorazprzyrostu 

umiejętności, 

3) sprawozdaniazrealizacjizadańopiekuńczo-edukacyjnychdwarazyw roku 

szkolnym, 

4) scenariuszezajęćedukacyjnychdlapotrzebzajęćotwartychi koleżeńskich. 

4. Nauczycielprowadziidokumentujeobserwacjępedagogicznądzieci,mając  

na celu poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiadzrodzicemidzieckiem, 

2) kartępracyindywidualnej, 

3) kartęobserwacjirozwojudziecka,diagnozędzieckarealizującegoroczny 

obowiązek przygotowania przedszkolnego. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program 

wychowaniaprzedszkolnegonadanyetapedukacyjny.Programwychowania 

przedszkolnego może obejmować treścinauczania wykraczającepoza zakres 

treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być 

dostosowanydopotrzebimożliwościdzieci,dlaktórychjestprzeznaczony. 

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program 

wychowania przedszkolnego. 

6. Nauczycielewspółpracujązinstytucjamiświadczącymipomocmaterialną, 

psychologiczną i pedagogiczną. 

 

§24. 

1. Podstawowymzadaniempracownikówadministracyjno-obsługowychjest 

zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Personelobsługowywspomaganauczycieliiwspółdziałaznimiwcelu 

zapewnieniadzieciombezpiecznychwarunkówpobytuwprzedszkolu,m.in.: 

1) zgłaszawszelkienieprawidłowościwdziałaniuurządzeńi wyposażeniu 

przedszkola, 



  

2) wspomaganauczyciela(zgodniezprzydziałemczynnościnadanyrok 

szkolny) w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na 

spacerze, wycieczce i w innych sytuacjach. 
 

 

 

Rozdział6. 

WYCHOWANKOWIEPRZEDSZKOLAIICHRODZICE 

 

§25 

1. Nauczycielezobowiązanisądowspółdziałaniazrodzicamiwcelu 

skutecznegooddziaływaniawychowawczegonadzieckoiokreślaniadrogi 

jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzicemająprawodo: 

1) zapoznaniasięzrealizowanymiwprzedszkoluplanamii programami 

pracy dydaktyczno-wychowawczej, 

2) uzyskiwanianabieżącorzetelnejinformacjinatemataktualnegostanu 

rozwoju i postępów edukacyjnych dziecka, 

3) uzyskaniainformacji ostaniegotowości szkolnejswojegodziecka,aby 

moglijewspomagaćwosiągnięciutejgotowości,odpowiedniodojego 

potrzeb, 

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu 

przyczyntrudnościwychowawczychidoborzemetodudzielaniadziecku 

pomocy, 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków 

z obserwacjipracyprzedszkola,wyrażaniaiprzekazywaniaopiniinatemat 

pracy przedszkola organowi prowadzącemu i organowi nadzorującemu 

pracę pedagogiczną. 

 

§26 

1. Wychowankamiprzedszkolasądzieciwwiekuokreślonymodrębnymi przepisami. 

2. Wychowanekprzedszkolamaprawodo: 

1) właściwiezorganizowanejopiekiwychowawczejzapewniającej 

bezpieczeństwo i ochronę przed przemocą, 

2) właściwiezorganizowanegoprocesuedukacyjnego,zgodniezzasadami 

higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju, 

3) swobodywyrażaniamyśliiprzekonańwszczególnościdotyczącychżycia 



  

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym 

dobra innych ludzi, 

4) rozwijaniazainteresowań,zdolnościitalentu, 

5) sprawiedliwej,obiektywnejijawnejocenypostępówwrozwoju 

psychofizycznym, 

6) pomocywprzypadkutrudnościrozwojowych. 

3. Wychowanekprzedszkolamaobowiązekprzestrzeganiaumówspołecznych 

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznegoiaktywnegouczestniczeniawzajęciachedukacyjnychi w 

życiu przedszkola na miarę własnych możliwości, 

2) przestrzeganiaustalonychzasaddotyczącychbezpieczeństwa, 

3) przestrzeganiapodstawowychzasadhigienyosobistej, 

4) dbaniaowłasnedobro,ładi porządek. 

 

§27 

1. Dyrektorwoparciuouchwałęradypedagogicznejmożepodjąćdecyzjęo skreśleniu 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w 

następującychprzypadkach: 

1) systematycznegozaleganiazodpłatnościązaprzedszkole,nieobecności dziecka 

(ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu, 

2) nieprzestrzeganiaprzezrodzicówpostanowieńniniejszegostatutu, 

3) utajeniaprzywypełnianiukartyzgłoszeniachorobydziecka,która uniemożliwia 

przebywanie dziecka w grupie. 

2. Decyzjęoskreśleniudzieckazlistyrodziceotrzymująnapiśmiez 

uzasadnieniem.Oddecyzjiprzysługujeodwołaniedokuratoraoświatyw terminie 

14 dni od daty jej doręczenia rodzicom dziecka. 

3. Skreśleniedzieckazlistyjestrównoznacznezrozwiązaniemumowy. 

 

 

Rozdział7 

POSTANOWIENIAKOŃCOWE 

 

§28 

1. Przedszkoleprowadziiprzechowujedokumentacjęzgodniezodrębnymi 

przepisami. 

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i 

materiałową,zaktórąodpowiedzialnyjestdyrektorigłównyksięgowy. 



  

§ 29 

1. Statutobowiązujewrównymstopniuwszystkichczłonkówspołeczności 

przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi. 

2. Zmianywniniejszymstatuciesązatwierdzanepoprzezuchwałyrady pedagogicznej. 

3. Dyrektorzapewniamożliwośćzapoznaniasięzestatutemwszystkim członkom 

społeczności przedszkolnej. 

4. Regulaminydziałalnościuchwaloneprzezorganydziałającewprzedszkolu nie 

mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

5. Przedszkoleprowadziiprzechowujedokumentacjęzgodniezodrębnymi 

przepisami. 

 

 

Uchwałą Rady Pedagogicznej nr 9/2022 z dnia 27 października 2022r.  przyjęto  
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