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Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 5 „Pod Grzybkiem” w Rawiczu
Organem prowadz cym przedszkole jest Gmina Rawicz.
Siedzib Przedszkola Nr 5 jest miasto Rawicz, ul. Sarnowska 9 A
Przedszkolu nadaje imi organ prowadz cy na wniosek Rady Pedagogicznej.
Nazwa przedszkola jest u ywana w pe nym brzmieniu:

Przedszkole Nr 5 „Pod Grzybkiem”
w Rawiczu
ul. Sarnowska 9 A
63 – 900 Rawicz.

§ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
Przedszkole realizuje cele i zadania wynikaj ce z ustawy o systemie o wiaty
oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególno ci z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz Misji i Wizji Przedszkola zawartej
w Koncepcji Pracy Przedszkola.
1.Celem przedszkola jest:

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnie oraz kszta towanie czynno ci
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) budowanie systemu warto ci w tym wychowanie dzieci tak, eby lepiej
orientowa y si w tym co jest dobre, a co z e,
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3) kszta towanie u dzieci odporno ci emocjonalnej koniecznej w nowych i
trudnych sytuacjach, a w tym do agodnego znoszenia stresów i pora ek
4) rozwijanie u dzieci umiej tno ci spo ecznych, które s niezb dne w
poprawnych relacjach z dzie mi i doros ymi,
5) troska o zdrowie dzieci i ich sprawno fizyczn ,
6) zach canie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
7) budowanie dzieci cej wiedzy o wiecie spo ecznym, przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiej tno ci prezentowania swoich
przemy le w sposób zrozumia y dla innych.
8) prowadzenie dzieci w wiat warto ci estetycznych i rozwijanie
umiej tno ci wypowiadania si poprzez muzyk , ma e formy teatralne
oraz sztuki plastyczne,
9) kszta towanie u dzieci poczucia przynale no ci spo ecznej (do rodziny
grupy rówie niczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie
ich ciekawo ci aktywno ci i samodzielno ci, a tak e kszta towanie tych
wiadomo ci i umiej tno ci, które s wa ne w edukacji szkolnej.
11)podnoszenie jako ci pracy
2.W przedszkolu jest organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która
polega na:
1) rozpoznaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych dziecka oraz rozpoznaniu jego indywidualnych mo liwo ci
psychofizycznych,
2) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwi zywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych, rozwijaniu umiej tno ci
wychowawczych nauczycieli oraz rodziców.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególno ci dzieciom:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

niepe nosprawnym
niedostosowanym spo ecznie
zagro onym niedostosowaniem spo ecznym
ze specyficznym trudno ciami w uczeniu si ,
z zaburzeniami komunikacji j zykowej
z chorobami przewlek ymi
z niepowodzeniami edukacyjnymi
z zaniedba rodowiskowych wynikaj cych z trudnych warunków
bytowych rodziny
9) trudno ciami adaptacyjnymi zwi zanymi z ró nicami kulturowymi lub
zmian rodowiska
4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
1) dziecka
2) rodziców dziecka
3) nauczyciela, lub specjalisty prowadz cych zaj cia z dzieckiem
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej
5) pomocy nauczyciela
6) dyrektora przedszkola,
7) higienistki przedszkolnej,
8) asystenta edukacji romskiej,
9) pracownika socjalnego,
10) asystenta rodziny,
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11) kuratora s dowego.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w formie:
1)zaj specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
2)logopedycznych,
3)socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym,
4)porad i konsultacji.
5)warsztatów
6)zaj rozwijaj cych uzdolnienia
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w oddzia ach specjalnych przedszkola
jest organizowana i udzielana we wspó pracy z:
1) rodzicami dzieci
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi
3) organizacjami pozarz dowymi dzia aj cymi na rzecz rodziny i dzieci
7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
jest dobrowolne i nieodp atne.
8.Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) Zaj cia korekcyjno-kompensacyjne organizowane s dla dzieci z zaburzeniami
i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudno ciami
w uczeniu si , liczba uczestników do 5.
2) Zaj cia logopedyczne organizowane s dla dzieci z zaburzeniami mowy,
liczba uczestników wynosi do 4.
3) Zaj cia socjoterapeutyczne oraz inne zaj cia o charakterze terapeutycznym
organizowane s dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniaj cymi
funkcjonowanie spo eczne, liczba uczestników zaj do 10
9.Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest:
1) wspieranie rodziców w rozwi zywaniu problemów wychowawczych
rozwijanie ich umiej tno ci wychowawczych.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie:
porad, konsultacji, warsztatów i szkole .
10.Rodzice dzieci niepe nosprawnych s informowani o terminie posiedzenia zespo u
i mog uczestniczy w jego spotkaniach i o ustalonych dla dziecka formach,
sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zaj cia b
realizowane.
11.Rodzice dziecka maj prawo:
1) wnioskowa o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej
do udzia u w spotkaniach zespo u
2) wnioskowa o udzia w spotkaniach zespo u: lekarza, psychologa, pedagoga,
logopedy lub innego specjalisty
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3) wnioskowa o dokonanie przez zespó oceny efektywno ci form pomocy
psychologiczno-pedagogicznej przed up ywem terminu ustalonego przez
dyrektora przedszkola.
12.Dyrektor co roku powo uje zespó do spraw pomocy psychologicznopedagogicznej w oddzia ach specjalnych przedszkola
13. Zadania nauczycieli i specjalistów tworz cych zespó :
1)zespó ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy
psychologiczno-pedagogicznej
2)okre la zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy
3)dla dziecka posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia
specjalnego –zespó opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno
-Terapeutyczny.
4)dokonuje oceny efektywno ci pomocy psychologicznopedagogicznej udzielanej dziecku
5)formu uje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, okre la formy,
sposoby, okresy udzielania dziecku dalszej pomocy
6)podejmuje dzia ania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach
kryzysowych.
14. Zadania nauczycieli i specjalistów w przedszkolu.
1) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
2) opracowywanie form wsparcia.
3) opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego – w
przypadku dziecka posiadaj cego orzeczenie o potrzebie kszta cenia
specjalnego.
15.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjali ci udzielaj
niezw ocznie uczniowi pomocy w trakcie bie cej pracy.
16.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjali ci informuj
wychowawc o potrzebie udzielenia uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej.
17.Wychowawca informuje innych nauczycieli o sytuacji ucznia, je li uzna tak
potrzeb .
18.Wychowawca informuje rodziców ucznia albo pe noletniego ucznia o potrzebie
obj cia ucznia pomoc psychologiczno-pedagogiczn .
19.Wychowawca ustala formy pomocy oraz okres ich udzielania oraz proponowany
wymiar godzin.
20.Wychowawca klasy lub dyrektor przedszkola lub placówki wspó pracuj z innymi
nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych i specjalistami,
prowadz cymi zaj cia z uczniem, poradni , placówkami doskonalenia nauczycieli
oraz organizacjami pozarz dowymi i innymi instytucjami dzia aj cymi na rzecz
rodziny, dzieci i m odzie y w zale no ci od potrzeb;
21.Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzgl dniaj c godziny, które ma do
dyspozycji (KN).
22.Dyrektor informuje pisemnie rodziców dziecka o ustalonych dla niego formach,
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w
sposób przyj ty w przedszkolu.
23.Przedszkole organizuje kszta cenie dla:
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1) dzieci niepe nosprawnych, je eli organ prowadz cy wyrazi zgod ,
niedostosowanych spo ecznie i zagro onych niedostosowaniem spo ecznym w
integracji z dzie mi pe nosprawnymi
24. W celu wspó organizowania kszta cenia uczniów niepe nosprawnych,
niedostosowanych spo ecznie oraz zagro onych niedostosowaniem spo ecznym
przedszkole za zgod organu prowadz cego, zatrudnia nauczycieli
posiadaj cych kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej.
25. Przedszkole umo liwia dzieciom podtrzymywania poczucia to samo ci
narodowej i religijnej poprzez:
1) przekazywania dzieciom warto ci ogólnoludzkich
2) wychowania w duchu tolerancji i poszanowania godno ci cz owieka
3) wzorce osobowe pracowników, rodziców, wybitnych postaci
4) poznawanie zasad organizacji ycia spo ecznego, tradycji rodzinnej,
regionalnej, narodowej oraz poznanie dzie sztuki
5) w przedszkolu organizuje si w ramach zaj nauk religii dla dzieci,
których rodzice ( opiekunowie prawni ) wyra aj takie yczenie
6) yczenie ( zgoda ) jest wyra ana w najprostszej formie o wiadczenia, które nie
musi by ponawiane w kolejnym roku szkolnym, mo e natomiast zosta
zmienione
7) uczestniczenie lub nie uczestniczenie w nauce religii nie mo e by
powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i jakiejkolwiek formie
8) przedszkole jest zobowi zane zapewni w czasie trwania lekcji
religii opiek dzieciom, które z niej nie korzystaj
9) Je eli w przedszkolu na nauk religii danego wyznania wspólnie nauczaj cych
zg osi si mniej ni 7 wychowanków to organ prowadz cy przedszkole w
porozumieniu z w ciwym ko cio em lub zwi zkiem wyznaniowym organizuje
nauk religii w grupie poza przedszkolnej.
10) nauczyciel religii wchodzi w sk ad rady pedagogicznej nie przyjmuje
jednak obowi zków wychowawcy oddzia u.
11) przedszkole mo e prowadzi dzia alno innowacyjn zgodnie z
odr bnymi przepisami.
26. Przedszkole wspomaga w indywidualnym rozwoju dziecko i wspó dzia a z rodzin
pomagaj c jej w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej
poprzez:
1) organizowanie rodowiska wychowuj cego
2) dostarczanie tre ci oraz stosowanie ró norodnych metod i form pracy z
dzie mi
3) poszerzanie kontaktów dziecka z otaczaj
rzeczywisto ci jako ród em
prze
i do wiadcze
4) wykonywanie zada dydaktycznych i spo ecznie u ytecznych
5) gromadzenie opinii oraz uwag rodziców o dziecku
6) systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu si , o post pach
i trudno ciach ich dziecka
7) organizowanie wystaw prac dzieci
8) udzia rodziców w zaj ciach otwartych
9)
enie do ujednolicenia kierunku oddzia ywa wychowawczodydaktycznych
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10) indywidualne kontakty nauczycielek z rodzicami,
27.Dzieci, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest sta a
lub dora na pomoc materialna mog korzysta z form indywidualnej opieki
Miejsko Gminnego O rodka Pomocy Spo ecznej.

28.Przedszkole sprawuje opiek i dzia ania dydaktyczno-wychowawcze z dzie mi
odpowiednio do ich potrzeb oraz mo liwo ci przedszkola z uwzgl dnieniem
obowi zuj cych przepisów bezpiecze stwa i higieny poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)

dostosowanie czasu pracy przedszkola do potrzeb rodziców
wdra anie do przestrzegania zasad bezpiecze stwa
budzenie wiadomo ci dotycz cej zdrowia i jego zagro
wyrabianie nawyków zwi zanych z ochron zdrowia i higien osobist
opiek nad dzie mi w czasie pobytu w przedszkolu, spacerów sprawuje
nauczycielka oraz pracownik przydzielony do danej grupy ( wo na oddzia owa
6) poza terenem przedszkola w obr bie miasta podczas wycieczek i spacerów
opiek sprawuje nauczycielka i wo na oddzia owa (równie mo e to by rodzic
dziecka)
7) przy korzystaniu z miejskich rodków lokomocji opieka powinna by
zwi kszona ( 1 opiekun na 10 dzieci ) o nauczyciela b
pracownika z
przedszkola,
8) przy wyje dzie poza miejscowo powinien by zapewniony 1 opiekun
na pi cioro dzieci (opiekunami s : nauczyciele wychowawcy, pracownicy
przedszkola administracyjno-obs ugowi, rodzice dzieci przedszkolnych,
wolontariusze)
9) przestrzeganie wszystkich zasad zawartych w opracowanym Regulaminie
Wycieczek
29.Dziecko powinno by przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
( opiekunów ) lub upowa nion przez nich osob zapewniaj
pe ne
bezpiecze stwo. Rodzice (opiekunowie), co roku w pierwszych dniach
wrze niach sk adaj pisemne upowa nienie o osobach odbieraj cych ich
dziecko.
1)Nie wydaje si dziecka osobom b

cym w stanie wskazuj cym na spo ycie

alkoholu lub rodków odurzaj cych.

30. W przypadku nie odebrania dziecka do ustalonej godziny, nauczyciel powinien
niezw ocznie powiadomi rodziców o zaistnia ym fakcie oraz zapewni opiek
dziecku do czasu przybycia rodziców.
1) w przypadku gdy pod wskazanym numerem telefonu nie mo na uzyska
informacji o miejscu pobytu rodziców- prawnych opiekunów, nauczyciel
oczekuje z dzieckiem jedn godzin . Po up ywie tego czasu nauczyciel
powiadamia najbli szy komisariat policji o niemo no ci skontaktowania
si z rodzicami, prawnymi opiekunami.
31. Przedszkole zapewnia dziecku bezpiecze stwo od momentu przekazania
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dziecka nauczycielowi (pracownikowi przedszkola) do momentu odebrania
dziecka od nauczyciela (pracownika przedszkola).
32 W przedszkolu mog by organizowane na yczenie rodziców zaj cia
dodatkowe.
1)oferta zaj dodatkowych powinna w sposób szczególny uwzgl dnia
wiek dzieci i ich mo liwo ci.
2)zaj cia dodatkowe odbywaj si poza czasem przeznaczonym na realizacj
podstawy programowej wychowania przedszkolnego za wyj tkiem religii
3)prowadzenie zaj dodatkowych, zaj rewalidacyjnych, j zyków
obcych, rytmiki i innych wymaga kwalifikacji i przygotowania
specjalistycznego nauczyciela
33.W Przedszkolu realizuje si obowi zek rocznego przygotowania
przedszkolnego
1)dyrektor przedszkola jest obowi zany powiadomi dyrektora szko y, w
obwodzie, w którym dziecko mieszka, o spe nianiu przez dziecko obowi zku
rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie.
Form powiadomienia jest - przekazanie odpowiednim dyrektorom szkó
podstawowych – wykazu dzieci we wrze niu ka dego roku szkolnego.
2)dyrektor przedszkola jest zobowi zany do wydania ka demu dziecku
spe niaj cemu obowi zek rocznego przygotowania przedszkolnego w
miesi cu wrze niu ka dego roku – „Za wiadczenia o spe nianiu
obowi zkowego rocznego przygotowywania przedszkolnego”. Wzór
Za wiadczenia okre laj odr bne przepisy.
34.Dyrektor Przedszkola prowadzi rejestr wydanych za wiadcze o spe nianiu
obowi zku przedszkolnego przez dzieci ucz szczaj ce do Przedszkola.
35. Przedszkolu nie mog by stosowane adne zabiegi lekarskie bez zgody rodziców
- poza udzieleniem pomocy w nag ych wypadkach. Nie podaje si dzieciom
adnych lekarstw za wyj tkiem chorób przewlek ych.
36.Wychowankowie za zgod rodziców mog by ubezpieczeni od nast pstw
nieszcz liwych wypadków- op at z tytu u ubezpieczenia dziecka uiszczaj
rodzice na pocz tku roku szkolnego (wrzesie ) lub w trakcie roku w momencie
przyj cia dziecka.

§ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

1.Organami przedszkola s :
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna

7

3) rada rodziców
2. Dyrektor przedszkola kieruje bie
dzia alno ci przedszkola, jest kierownikiem
zak adu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników
administracji i obs ugi.
3.Zakres kompetencji dyrektora przedszkola w szczególno ci:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli
zatrudnionych w przedszkolu w tym dokonuje oceny pracy nauczycieli 2) kierowanie bie
dzia alno ci dydaktyczno – wychowawcz przedszkola
3) realizowanie zada zgodnie z zarz dzeniami organów nadzoruj cych prac
przedszkola,
4) reprezentowanie przedszkola na zewn trz
5) stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego
poprzez dzia ania pro-zdrowotne
6) sprawowanie opieki nad dzie mi
7) realizowanie uchwa rady pedagogicznej podj tych w ramach jej
kompetencji
8) dysponowanie rodkami okre lonymi w planie finansowym placówki
9) ponoszenie odpowiedzialno ci za prawid owe wykorzystanie rodków
finansowych
10) dyrektor dopuszcza do u ytku w przedszkolu programy wychowania lub
nauczana zaproponowane przez nauczycieli po zasi gni ciu opinii Rady
pedagogicznej, które tworz przedszkolny zestaw programów
11) dyrektor wykonuje zadania zwi zane z zapewnieniem bezpiecze stwa
uczniom i nauczycielom w czasie zaj organizowanych przez placówk .
12) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczn / szczegó owy zakres zada
okre la System Wspierania Rozwoju Dziecka oraz udzielania pomocy
psychologiczno- pedagogicznej
4. Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach:
1)przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porz dkowych
nauczycielom i innym pracownikom przedszkola
2)wyst powanie z wnioskiem o odznaczenie, nagrody i inne wyró nienia
dla nauczycieli i innych pracowników
3)zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników
Przedszkola
5. Dyrektor przewodniczy Radzie Pedagogicznej:
1) przedstawianie radzie pedagogicznej / co najmniej dwa razy w roku szkolnym
ogólnych wniosków wynikaj cych ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacji o dzia alno ci placówki
2) wstrzymanie uchwa rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami praw i
niezw ocznie powiadomienie o tym organu prowadz cego przedszkola
sprawuj cego nadzór pedagogiczny
3) ustalanie oceny pracy nauczyciela
4) ponoszenie odpowiedzialno ci za dydaktyczny i wychowawczy poziom
przedszkola
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5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji zada i ich doskonalenia
6) zawodowego oraz uzyskiwaniu kolejnych stopni awansu zawodowego
7) zgodnie z odr bnymi przepisami wspó dzia anie ze szko ami wy szymi oraz
zak adami kszta cenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
6. Zadania dyrektora w ramach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
1) Dyrektor organizuje i inicjuje udzielanie pomocy psychologicznopedagogicznej
2) Dyrektor ustala ostatecznie wymiar godzin uwzgl dniaj c godziny, które ma do
dyspozycji (KN).
3) Dyrektor informuje pisemnie rodziców ucznia lub pe noletniego ucznia o
ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w sposób przyj ty w danym przedszkolu,
szkole lub placówce.

7. W razie nieobecno ci dyrektora jego obowi zki przyjmuje wskazany przez organ
prowadz cy nauczyciel.
8 .Zakres kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególno ci:
1)
2)
3)
4)

zatwierdzanie strategicznych planów pracy przedszkola
ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
podejmowanie uchwa w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
skre lenia dziecka z listy dzieci przyj tych do przedszkola

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno ci:
1) organizacj pracy przedszkola
2) projekt planu finansowego
3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydzia u nauczycielom
sta ych prac i zaj w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz
dodatkowo p atnych zaj dydaktyczno-wychowawczych
4) propozycje dyrektora o przyznaniu nauczycielom odznacze , nagród
i innych wyró nie
5) podejmowanie uchwa w sprawie skre lenia dziecka z listy dzieci przyj tych do
przedszkola
6) opiniowanie pracy dyrektora przez rad pedagogiczn
7) rada pedagogiczna przyjmuje kompetencje Rady Przedszkola
8) rada pedagogiczna uchwala statut przedszkola i jego zmiany
9) rada pedagogiczna mo e wyst powa z wnioskiem do organu prowadz cego
przedszkole o odwo anie dyrektora z pe nionej funkcji

10.Szczegó owy zakres kompetencji i dzia ania Rady Pedagogicznej okre la
Regulamin Rady Pedagogicznej
W przedszkolu dzia a Rada Rodziców stanowi ca reprezentacj rodziców
wychowanków
1) Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogó rodziców wychowanków tego
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Przedszkola.
2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej dzia alno ci, który nie mo e by
sprzeczny ze statutem przedszkola.
3) Rada Rodziców wyst puje do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z
wnioskami i opiniami dotycz cymi wszystkich spraw przedszkola, a w
szczególno ci opiniuje w porozumieniu z Rad Pedagogiczn program
wychowawczy przedszkola, plan pracy, projekt planu finansowego
4) Rada Rodziców mo e gromadzi fundusze z dobrowolnych sk adek rodziców
oraz innych róde .
5) Szczegó owy zakres kompetencji i dzia ania Rady Rodziców oraz zasad
wydatkowania funduszy okre la Regulamin Rady Rodziców oraz zasady
tworzenia i tryb podejmowania uchwa .
11. Regulamin Rady Rodziców jest zatwierdzony przez cz onków Rady Rodziców
i przedstawiony rodzicom na ogólnym zebraniu.
12. Zasady wspó dzia ania organów przedszkola
1) Ka dy organ przedszkola planuje swoj dzia alno na rok szkolny.
2) Plany dzia ania powinny by uchwalone nie pó niej ni do ko ca wrze nia.
3) Kopie dokumentów przekazywane s dyrektorowi przedszkola w celu ich
powielenia i przekazania kompletu ka demu organowi przedszkola.
4) Ka dy organ przedszkola po analizie planów dzia ania pozosta ych organów,
mo e w czy si do rozwi zywania konkretnych problemów przedszkola,
proponuj c swoj opini lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszaj c
kompetencji organu uprawnionego.
5) Organy przedszkola mog zaprasza na swoje planowane lub dora ne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i pogl dów.
6) Koordynatorem dzia mi dzy organami jest dyrektor przedszkola.
Organy Przedszkola mog przekazywa dyrektorowi opini i wnioski dotycz ce
wszystkich spraw przedszkola.
7) Dyrektor ma obowi zek udzieli odpowiedzi na z ony wniosek w ci gu 14
dni od daty jego otrzymania.
8) Zasady dobrej wspó pracy s zapisane w Kodeksie etyki i polityce
antymobingowej.
13. Sposób rozwi zywania sporów miedzy organami przedszkola
1) spory mi dzy organami przedszkola s rozstrzygane wy cznie na terenie
przedszkola, w formie negocjacji i dochodzenia do kompromisu stron
bior cych udzia w sporze.
2) przebieg spotkania negocjacyjnego jest protoko owany,
3) protokó sporz dza przedstawiciel organu nie bior cego udzia u w
sporze.
4) w wyj tkowych i skomplikowanych przypadkach w negocjacjach
mo e uczestniczy (na zaproszenie zainteresowanych stron lub jednej
ze stron przedstawiciel organu prowadz cego lub organu nadzoru
pedagogicznego w zale no ci od problematyki, jakiej te negocjacje
dotycz )
5) polityka antymobingowa znajduje si w dokumentacji przedszkola

10

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 4.
1.Przedszkole mie ci si w budynku Gimnazjum w Sierakowie, b

cym w asno ci

Gminy Rawicz.
2.Podstaw tworzenia oddzia ów s potrzeby rodowiska, wynikaj ce z:
1)liczby dzieci danego rocznika w wieku od 3 do 6 lat, których rodzice
widz potrzeb korzystania z us ug przedszkola.
3. Wyposa enie i urz dzenie przedszkola zapewnia warunki prawid owej realizacji
statutowych zada wychowania przedszkolnego, bezpiecze stwa i zdrowia
wychowanków.
4. Przedszkole zapewnia wypoczynek dzieciom, w zale no ci od potrzeb i na
yczenie rodziców.
5. Przedszkole mo e by miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb zak adów
kszta cenia nauczycieli lub innych instytucji naukowych oraz praktyk
zawodowych dla potrzeb szkó o kierunkach pedagogicznych, ywienia
zbiorowego i medycznych.
6. Przedszkole mo e by placówk eksperymentaln na zasadach okre lonych
odr bnymi przepisami.
7. W Przedszkolu mog dzia wolontariusze, stowarzyszenia, organizacje harcerskie
których celem jest wspieranie wychowania dzieci.
8. W okresach zmniejszonej frekwencji(ferie, wakacje itp.) mo na ograniczy liczb
oddzia ów. W okresie wakacji letnich przedszkole przyjmuje dzieci z innych
przedszkoli, w których aktualnie trwa przerwa urlopowa lub remontowa.
9. Dok adne terminy przerw urlopowych w pracy przedszkola zatwierdza organ
prowadz cy przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej
stosownie do potrzeb rodowiska
1) przerw w pracy opieku czo -wychowawczej przedszkola wykorzystuje
si na prowadzenie remontów i gruntownych porz dków.
10.Rezygnacj z us ug przedszkola zg aszaj rodzice (prawni opiekunowie)
dyrektorowi przedszkola (pisemnie) z co najmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem, ze skutkiem na koniec miesi ca ostatniego- pobytu dziecka.
11.Wypowiedzenie, zmiana lub rozwi zanie niniejszej umowy wymagaj formy
pisemnej z zachowaniem 1 miesi cznego okresu wypowiedzenia.
1) zmiana, wypowiedzenie lub rozwi zanie mo e nast pi równie za
porozumieniem stron.
12. Przedszkole mo e rozwi za umow bez wypowiedzenia w przypadku:
1) powtarzaj cego si nieterminowego regulowania op at
2) nie uiszczenia przez 1 miesi c nale nych op at
3) nieusprawiedliwionej nieobecno ci dziecka w przedszkolu trwaj cej powy ej 30
dni kalendarzowych. Nieusprawiedliwiona nieobecno nie obejmuje (np.
udokumentowana choroba, pobyt w szpitalu, sanatorium itp.)
innych przypadkach okre lonych w Statucie Przedszkola
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13.Odp atno

za przedszkole sk ada si :

1) z zadeklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów w
Umowie z dyrektorem Przedszkola ilo ci godzin pobytu dziecka ponad
Podstaw programow . Ilo zdeklarowanych godzin ponad
podstaw programow mno y si przez stawk godzinow
2) odp atno dziecka w nast pnym miesi cu jest umniejszona za nieobecno
dziecka o godziny zadeklarowane w umowie powy ej podstawy programowej x
stawka za godzin za ka dy dzie nieobecno ci.
3) koszty ywienia to stawka dzienna x ilo dni pobytu dziecka w
przedszkolu,
4) koszt ywienia w nast pnym miesi cu jest umniejszony o nieobecno
dziecka zwi zany z chorob , czy te inn nieobecno ci . Ze stawki
ywieniowej odlicza si wszystkie dni nieobecno ci dziecka.
5) Rozliczenie odp atno ci za dni nieobecne nast puje w nast pnym miesi cu.
Odp atno za przedszkole rodzic musi ui ci do 20 dnia ka dego
miesi ca, je eli ten dzie jest dniem wolnym odp atno przesuwa si o
kolejny dzie .
14. Ca kowite zwolnienie z op at mo e nast pi w momencie rezygnacji rodziców z
przedszkola i zwolnienia miejsca przez dziecko w grupie przedszkolnej.

15.Rodzice dziecka wypisanego z przedszkola mog si ponownie ubiega o
przyj cie dziecka do przedszkola w sytuacji wolnego miejsca lub na zasadach
rekrutacji nowego naboru na nowy rok przedszkolny.

§ 5
Organizacj pracy przedszkola okre la Arkusz organizacyjny zatwierdzony przez
Organ prowadz cy.
1.Podstawow jednostk organizacyjn przedszkola jest oddzia z ony z
dzieci zgrupowanych wed ug zbli onego przedzia u wiekowego.
2.Liczba dzieci w oddziale nie mo e przekroczy 25.
3.W grupie 3-4 latków, gdy liczba 3 latków przekracza 12 dzieci, przys uguje
jeden

etat pomocy nauczycielki i jeden etat wo nej oddzia owej.

4. Przyj do przedszkola dokonuje dyrektor na podstawie kart zg osze .
Przyjmowane s dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
5. Dzieciom obj tym obowi zkowym przygotowaniem przedszkolnym, których stan
Zdrowia uniemo liwia lub znacznie utrudnia ucz szczanie do przedszkola
organizuje si nauczanie indywidualne na okres okre lony w orzeczeniu o
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potrzebie indywidualnego nauczania. Tygodniowy wymiar godzin zaj
indywidualnego nauczania realizowanych bezpo rednio z dzieckiem wynosi 4 do
6 godzin i realizuje si go w ci gu co najmniej dwóch dni. W celu pe nego
osobowego rozwoju dzieci obj tych indywidualnym nauczaniem oraz integracji
ze rodowiskiem rówie ników, dyrektor przedszkola w miar posiadanych
mo liwo ci, uwzgl dniaj c stan zdrowia dzieci, organizuje im uczestniczenie w
yciu przedszkola.
6.W oddzia ach do których przyj to dzieci niepe nosprawne liczba wychowanków
nie powinna przekroczy 15 do 20 w tym 3 – 5 niepe nosprawnych.
7. Dzieci niepe nosprawne mog by przyj te do przedszkola po przed eniu
orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej okre laj cego ich poziom
rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia.
8. Przedszkole organizuje zaj cia edukacyjno – terapeutyczne i wychowawczo –
Opieku cze dla dzieci niepe nosprawnych z ró nym stopniem i ró nym rodzajem
niepe nosprawno ci.
9.Przedszkole posiada 2 oddzia y specjalne.
Liczba

dzieci w tych oddzia ach wynosi od 4 do12, w zale no ci od stopnia

niepe nosprawno ci:
1)dla dzieci upo ledzonych umys owo w stopniu umiarkowanym i znacznym
od 6 do 10
2) dla dzieci nies ysz cych i s abo s ysz cych
do 8
3) dla dzieci niewidomych i s abo widz cych
do 10
4) dla dzieci z niepe nosprawno ci ruchow
do 12
5)dla dzieci z upo ledzeniem umys owym w stopniu
umiarkowanym lub znacznym
do 10
6)dla dzieci z autyzmem, w tym z zespo em Aspergera,
lub z niepe nosprawno ciami sprz onymi
do 4
7) dla dzieci upo ledzonych w stopniu g bokim
do 4
10.W oddzia ach specjalnych przedszkola organizowane s grupowe zaj cia
rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci upo ledzonych umys owo w stopniu
bokim. Czas trwania tych zaj wynosi 4 godziny dziennie.
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§ 6

1.Praca wychowawcza - dydaktyczno –i opieku cza prowadzona jest w oparciu o
podstaw programow oraz dopuszczone do u ytku przez dyrektora przedszkola
programy wychowania przedszkolnego
1) dopuszczenie programów wychowania przedszkolnego odbywa si na
wcze niejszy wniosek nauczyciela lub ca ej Rady Pedagogicznej w sprawie
realizacji danego programu wychowania przedszkolnego
2) obszary edukacyjne s ze sob integralnie powi zane stwarzaj mo liwo
jednoczesnego realizowania ró norodnych zada wychowawczo dydaktycznych.
3) godzina zaj pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut.
4) czas trwania zaj obowi zkowych, prowadzonych dodatkowo, w
szczególno ci zaj
umuzykalniaj cych, nauki j zyka obcego, nauki religii i
zaj rewalidacyjnych powinien by dostosowany do mo liwo ci rozwojowych
dzieci i wynosi :
a) z dzie mi w wieku 3 – 4 lat oko o 15 minut
b) z dzie mi w wieku 5 – 6 lat oko o 30 minut
c) W arkuszu organizacyjnym przedszkola dla dzieci 3-4 letnich okre la si czas
trwania zaj dodatkowych w wymiarze 0,5 godz. – w tym czasie nauczyciel
ok.15 min. przeznacza na zaj cia dydaktyczne i pozosta e ok.15 min. na
realizacj wiadcze obejmuj cych zaj cia wychowawcze i opieku cze.

2. Zaj cia realizowane w przedszkolu dokumentuje si w prowadzonym dzienniku
zaj dla danej grupy
3.Wszystkie zaj cia dodatkowe op acane przez rodziców dokumentuj osoby
realizuj ce programy tych zaj .
4. Zaj cia specjalistyczne; korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rewalidacyjne
dokumentowane przez nauczycieli realizuj cych zaj cia w specjalistycznym
dzienniku zaj .

§ 7

1.Przedszkole jest 4 oddzia owe.
1) do realizacji celów statutowych przedszkole zapewnia sale dydaktyczne
z wyposa eniem, plac zabaw oraz zaplecze kuchenne i sanitarne.
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§ 8

1. Szczegó ow organizacj wychowania, nauczania i opieki w danym roku okre la
arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.
Arkusz Organizacji zatwierdza organ prowadz cy.
2.W arkuszu organizacji przedszkola okre la w szczególno ci:
1) czas pracy poszczególnych oddzia ów
2) liczb pracowników przedszkola a w tym pracowników zajmuj cych
kierownicze stanowiska
3) liczb nauczycieli w podziale na stopnie awansu zawodowego
4) liczb nauczycieli przyst puj cych do post powa kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych czy tez wniosków o podj cie tych post powa
5) ogóln liczb godzin finansowanych ze rodków przydzielonych przez organ
prowadz cy przedszkole.
3. Organizacja zast pstw za nieobecnego nauczyciela.
1) zast pstwo za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor, lub wyznaczony
nauczyciel w miar posiadanych rodków finansowych.

§ 9

1. Organizacj pracy przedszkola okre la ramowy rozk ad dnia
2. Na podstawie ramowego rozk adu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiek nad
danym oddzia em, ustala dla tego oddzia u szczegó owy rozk ad dnia z
uwzgl dnieniem potrzeb i zainteresowa dzieci.
3. Szczegó owy rozk ad dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy
programowej oraz zaj dodatkowych okre la dyrektor, w porozumieniu z Rad
Pedagogiczn i Rad Rodziców z uwzgl dnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
pracy oraz oczekiwa rodziców.

§ 10

1.Przedszkole funkcjonuje przez ca y rok szkolny z wyj tkiem przerw ustalonych
przez organ prowadz cy.
2. Organizacja pracy przedszkola
1) dzienny czas pracy przedszkola, ustalony przez organ prowadz cy na wniosek
dyrektora przedszkola i Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców wynosi 9
godzin:
15

od 630 do 15 30
2) w oddzia ach specjalnych dzienny czas pracy wynosi 8 godzin
od 7.00 – 15.00
3)godziny pracy przedszkola zapewniaj czas na realizacj podstawy
programowej
4)przedszkole wiadczy bezp atne us ugi w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, przez
pi

dni w tygodniu, od poniedzia ku do pi tku. W dniach realizacji zaj

z

religii i j zyka angielskiego, czas realizacji podstawy programowej
zostaje wyd

3.

ony o czas trwania tych zaj .

przy czym:
-co najmniej 1/5 czasu nale y przeznaczy na zabaw ( w tym czasie dzieci
bawi si swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela)
-co najmniej 1/5 czasu (w przypadku m odszych dzieci ¼ czasu ) dzieci
sp dzaj w ogrodzie przedszkolnym na boisku w parku itp. (organizowane
tam s gry i zabawy ruchowe, zaj cia sportowe, obserwacje przyrodnicze,
prace gospodarcze porz dkowe, ogrodnicze itd.)
- najwy ej 1/5 czasu zajmuj ró nego typu zaj cia dydaktyczne, realizowane
wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
- pozosta y czas 2/5 czasu nauczyciel mo e dowolnie zagospodarowa ( w tej
puli czasu mieszcz si jednak czynno ci opieku cze samoobs ugowe
organizacyjne i inne)

4. Przedszkole jest placówk nie feryjn .
1)

2)

3)
4)
5)

6)

Sta e przerwy w pracy przedszkola przypadaj na jeden miesi c wakacji
letnich, ustalone na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej z organem
prowadz cym.
W okresie przerwy wakacyjnej, zatwierdzonej w arkuszu organizacyjnym
przedszkola; dzieciom zapewnia si mo liwo ucz szczania do innego
dy uruj cego przedszkola
Przedszkole funkcjonuje przez ca y rok z miesi czn przerw na czas urlopu
pracowników w okresie letnim,
Dzieci w oddzia ach specjalnych przebywaj w przedszkolu od wrze nia do
ko ca lipca danego roku.
urlop wypoczynkowy pracownicy wykorzystuj w czasie ustalonym w
planie urlopowym, z uwzgl dnieniem szczególnym przerwy w pracy
przedszkola.
w razie potrzeby dyrektor mo e zmieni pracownikowi termin urlopu, po
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uprzednim powiadomieniu pracownika.
7) przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy.
8) przedszkole w okresie wi t, zapewnia opiek dzieciom, w przypadku
zbyt ma ej frekwencji dzieci, grupy s czone.
Szczegó owe zasady odp atno ci za pobyt dziecka w przedszkolu
4. Odp atno za wiadczenia udzielane przez przedszkole i realizacj zada ustala
organ prowadz cy
1) podczas pobytu w przedszkolu wychowankowie korzystaj z trzech
posi ków: niadania , obiadu, podwieczorku
2) rodzice wnosz op aty za koszty poniesione przy przyrz dzaniu posi ków oraz
zu yte produkty do ich wykonania zgodnie z aktualnymi cenami
5. Rodzice dzieci korzystaj cych z opieki przedszkola zawieraj z dyrektorem
przedszkola „ Umow na wiadczenie us ug przedszkola” obejmuj
czas pobytu
dziecka w przedszkolu razem bezp atnym czasem ustalonym przez organ
prowadz cy, koszt wy ywienia, oraz termin wnoszenia op at.
1) bezp atny czas pobytu dziecka w przedszkolu okre la organ prowadz cy, ale nie
krótszy ni 5 godzin
a) w dniach realizacji zaj z religii czas bezp atnego pobytu zostaje wyd ony
o 0,5 godziny
2) Wysoko op aty przekraczaj cej podstaw programow ustala si na podstawie
przepisów prawa ustawy o systemie o wiaty.
3) Za ka dy dzie nieobecno ci dziecka w przedszkolu odlicza si op at wg ilo ci
zadeklarowanych godzin pobytu dziecka ponad bezp atny czas ustalony przez
organ prowadz cy.
4) Stawk ywieniow odlicza si za ka dy dzie nieobecno ci dziecka
6. Rozliczenie op at za godziny oraz kosztów wy ywienia zgodnie z aktualn stawk
dotyczy danego miesi ca.
7.Na okres wakacji letnich rodzice deklaruj pobyt dziecka w przedszkolu lub innej
Placówce, podpisuj c odr bn umow okre laj
ilo dni pobytu i godzin
powy ej bezp atnego czasu okre lonego przez organ prowadz cy.
1) dyrektor ma prawo skre li dziecko z listy wychowanków przedszkola w
sytuacji nie dokonania przez rodziców op aty za okres 1 miesi ca.
2) skre lenie nie dotyczy dziecka odbywaj cego roczne obowi zkowe
przygotowanie przedszkolne, w tym przypadku dyrektor, rodzice i organ
prowadz cy ustalaj form realizacji obowi zkowego przygotowania w
przedszkolu lub zmieniaj placówk , w której nast puje kontynuacja
przygotowania przedszkolnego dla tego dziecka.
8.Pracownicy i inne osoby zatrudnione w przedszkolu mog korzysta z
wy ywienia na zasadach okre lonych przez dyrektora oraz organ prowadz cy.
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§ 11
ZAKRES ZADA NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW
PRZEDSZKOLA

1.Zakres zada nauczycieli:
1) nauczyciel prowadzi prac wychowawczo-dydaktyczn i opieku cz , jest
odpowiedzialny za jako i wyniki swojej pracy, oraz bezpiecze stwo
powierzonych jego opiece dzieci;
2) tworzy warunki wspomagaj ce rozwój dziecka, ich zdolno ci i zainteresowa
d y do pobudzenia procesów rozwojowych i optymalnej aktywizacji dzieci
poprzez wykorzystywanie ich w asnej inicjatywy;
3) nauczyciel prowadzi analiz gotowo ci dziecka do podj cia nauki w szkole
(diagnoza przedszkolna) z pocz tkiem roku poprzedzaj cego rozpocz cie przez
dziecko nauki w klasie I szko y podstawowej;
4)nauczyciel udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
Rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
mo liwo ci psychofizyczne dziecka i planuje sposób ich rozwi zania, informuje
dyrektora przedszkola o konieczno ci obj cia dziecka pomoc psychologiczno
– pedagogiczn ;
5)nauczyciel odpowiada za ycie i zdrowie dzieci, a w przypadku jego nara enia
poniesie za to odpowiedzialno dyscyplinarn ;
6)nauczyciel zobowi zany jest natychmiast reagowa na wszelkie dostrze one
sytuacje lub zachowania dzieci stanowi ce zagro enie pozosta ym
wychowankom;
7)nauczyciel powinien zwróci uwag na osoby postronne przebywaj ce na terenie
przedszkola, w razie potrzeby zwróci si o podanie celu pobytu w przedszkolu
i zawiadomi pracownika obs ugi o fakcie przebywania osób postronnych;
9) nauczyciel lub inny pracownik przedszkola powinien niezw ocznie zawiadomi
dyrektora przedszkola o wszelkich dostrze onych zdarzeniach stanowi cych
zagro enie dla zdrowia lub ycia dzieci;
10) nauczycielka ka dorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zaj ,
szatnia, azienka, plac zabaw) oraz sprz t, pomoce i inne narz dzia
11) nauczycielka opuszcza oddzia dzieci w momencie przyj cia drugiej
nauczycielki, informuj c j o wszystkich sprawach dotycz cych
wychowanków;
12) nauczycielka mo e opu ci dzieci w sytuacji nag ej tylko wtedy, gdy zapewni
w tym czasie opiek upowa nionej osoby nad powierzonymi jej dzie mi;
12) obowi zkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w
sytuacji, gdy pomoc ta jest niezb dna. Nauczyciel zobowi zany jest tak e
powiadomi dyrekcj oraz rodziców o zaistnia ym wypadku lub
zaobserwowanych niepokoj cych symptomach (np. wysoka temperatura u
dziecka);
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13) w wypadkach nag ych wszystkie dzia ania pracowników przedszkola, bez
wzgl du na zakres ich czynno ci s bowych, w pierwszej kolejno ci
skierowane s na zapewnienie bezpiecze stwa dzieciom;
14) nauczyciel odpowiada za przestrzeganie przepisów bhp i ppo .;
15) tworzy klimat akceptacji i mi ci;
16) nauczyciel prowadzi dokumentacj pedagogiczn dotycz
prowadzonego
oddzia u zgodnie z odr bnymi przepisami;
17) nauczyciel wykonuje inne czynno ci dotycz ce oddzia u zgodnie z odr bnymi
przepisami oraz prace zlecone przez dyrektora placówki;
18) nauczyciel otacza indywidualn opiek ka dego ze swoich wychowanków i
utrzymuje kontakt z ich rodzicami ;
2. Nauczyciel ma prawo :
1) korzysta w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej; wyspecjalizowanych w tym
zakresie placówek i instytucji o wiatowych i naukowych oraz korzystania ze
zbiorów bibliotecznych;
2) nauczyciel ma prawo i obowi zek do uczestniczenia w konferencjach
metodycznych i kursach doskonalenia zawodowego w przypadku nauczyciela
odbywaj cego sta na awans zawodowy (sta ysta , kontraktowy);
3) ma prawo do przydzielenia nauczyciela – opiekuna;
4) podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania oraz o doborze metod i
form pracy;
5)dofinansowania doskonalenia zewn trznego w ramach posiadanych rodków
finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola;
6) do urlopu wypoczynkowego;
7) uprawnie o charakterze socjalnym;
8) do nagród i wyró nie .
3. Przed nawi zaniem stosunku pracy, nauczyciel jest obowi zany przedstawi
dyrektorowi placówki informacj z Krajowego Rejestru Karnego, celem
potwierdzenia spe nienia warunku o niekaralno ci.
4. Nauczyciele podlegaj odpowiedzialno ci dyscyplinarnej za uchybienia godno ci
zawodu nauczyciela lub pe nionych przez nauczycieli obowi zków.
5. W przedszkolu zatrudnia si nauczyciela logoped który :
1)prowadzi diagnoz logopedyczn ;
2 )udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej
terapii logopedycznej;
3)podejmuje logopedyczne dzia ania profilaktyczne;
4)wspó pracuje z najbli szym rodowiskiem ucznia;
5)udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
6)informuje dyrektora przedszkola o konieczno ci obj cia dziecka pomoc
psychologiczno – pedagogiczn .
6. Liczb zatrudnionych pracowników administracyjno-obs ugowych okre la organ
prowadz cy w zale no ci od wynikaj cych potrzeb organizacyjnych przedszkola
uwzgl dniaj c:
1) przepisy prawa;
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2) bezpiecze stwo i zdrowie dzieci;
3) warunki wspomagaj ce rozwój dzieci i umo liwienie pe nej realizacji
przyj tych zada programowych i statutowych.
7.Zasady zatrudniania pracowników administracyjno – obs ugowych okre la organ
prowadz cy w zale no ci od potrzeb organizacyjnych uwzgl dniaj c zapewnienie
dzieciom pe nego bezpiecze stwa i zdrowia ,tworzenie warunków
wspomagaj cych rozwój dzieci, umo liwienie pe nej realizacji przyj tych zada
programowych.
8. Zasady zatrudniania, wynagradzania nauczycieli i innych pracowników
przedszkola okre laj odr bne przepisy.
9.Pracownicy przedszkola otrzymuj zakresy czynno ci i zada które s zobowi zani
wykonywa . Ponadto we wszystkich zadaniach i formach wynikaj cych z
organizacji pracy przedszkola, pracownicy zobowi zani s zapewni bezpiecze stwo
dzieciom w czasie ich organizowania.
10. Dyrektor przedszkola ma prawo zleci wszystkim zatrudnionym pracownikom
dodatkowe czynno ci i zaj cia wynikaj ce z potrzeb organizacji pracy przedszkola
11.Dla zapewnienia prawid owej organizacji pracy przedszkole zatrudnia
pracowników administracji i obs ugi:
- ksi gow ;
- intendenta;
- pomoc administracji
- pomoc nauczyciela w oddziale dzieci 3-letnich;
- wo

oddzia ow

-szefow kuchni
- pomoc kuchenn ;
- wo ny-konserwator;
- higienistka
12. Bezpo rednim prze onym Pracowników jest Dyrektor.
Natomiast wykonuj c obowi zki s bowe:
1) wo na i pomoc nauczyciela wspó pracuje z nauczycielk ;
2) pomoc kuchenna podlega kucharce;
3) kucharka wspó pracuje z intendentem;
4) intendent nadzoruje prac kuchni;
5) wo ny –konserwator wspó pracuje ze wszystkimi pracownikami przedszkola.
13.Pracownicy zobowi zani s wykonywa prac sumiennie i starannie oraz stosowa
si do polece prze onych, które dotycz pracy – w przypadku, gdy nie s
sprzeczne z przepisami prawa lub umow o prac .
14. Do obowi zków ksi gowej nale y:
1) prowadzenie rachunkowo ci jednostki, tj. Przedszkola nr 5, zgodnie z

20

obowi zuj cymi przepisami i zasadami;
2) bie ce i prawid owe prowadzenie ksi gowo ci oraz sporz dzaniu kalkulacji
wynikowej kosztów wykonywanych zada i sprawozdawczo ci finansowej;
3) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowi zuj cymi
zasadami;
4) analiza wykorzystanych rodków przydzielonych z bud etu lub rodków
pozabud etowych i innych b cych w dyspozycji jednostki;
5) kontrola legalno ci dokumentów dotycz cych wykonywania bud etu oraz
jego zmian;
6) przygotowanie projektu planu finansowego;
7) prowadzenie ewidencji p acowej pracowników oraz sporz dzanie list p ac
8) obliczanie sk adek ubezpieczeniowych i sporz dzanie deklaracji ZUS, oraz
rozlicze z Urz dem Skarbowym
15. Do obowi zków intendenta nale y:
1) zakupywanie potrzebnych produktów spo ywczych o wysokiej jako ci i
wa nym terminie przydatno ci do spo ycia, w ciwe ich przechowywanie
w magazynie oraz wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem
ywieniowym;
2) uczestniczenie w planowaniu i uk adaniu jad ospisu;
3) przestrzeganie norm ywieniowych;
4) nadzorowanie sporz dzania i porcjowania posi ków w kuchni;
5)sporz dzanie dziennych raportów ywieniowych;
6) prowadzenie na bie co kart ilo ciowo – warto ciowych;
7) sporz dzanie miesi cznych rozlicze ilo ciowo - warto ciowych magazynu
ywno ciowego i uzgadnianie ich z ksi gowo ci ;
8) co tygodniowe wywieszanie jad ospisu na tablicy informacyjnej dla
rodziców;
9)utrzymywanie czysto ci i porz dku w magazynach ywno ciowych zgodnie
z przepisami sanitarnymi i bhp;
10)odpowiadanie za w ciwe przechowywanie produktów ywno ciowych,
za ich jako i termin przydatno ci do spo ycia;
11)prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf ch odniczych;
12)u ywanie sprz tu i urz dze zgodnie z instrukcj i przeznaczeniem;
13)prowadzenie sekretariatu: rejestrowanie pism wchodz cych i wychodz cych,
14) odpowiedzialno materialna za powierzone pieni dze, sprz t i urz dzenia
techniczne;
15) sporz dzanie zestawu wp at i przekazywanie jej na bie co ksi gowo ci;
16) czuwanie nad wdra aniem systemu HACCP;
17) zakupywanie sprz tu i materia ów niezb dnych do funkcjonowania
przedszkola;
18) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z potrzebami;
19) przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpo arowych, wykonywanie bada
okresowych;
20) zg aszanie dyrektorowi zauwa onych uszkodze i niesprawno ci, które
mog stwarza gro ne nast pstwa dla zdrowia i ycia przebywaj cych w
przedszkolu dzieci i pracowników lub przynie szkod w mieniu
przedszkola;
21) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie

21

mo e narazi przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub
moralne;
22) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
23) wykonywanie innych prac wynikaj cych z potrzeb placówki zleconych przez
dyrektora.
16. Do obowi zków pomocy nauczycielki nale y:
1) pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dzie mi;
2) zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posi ków, przygotowywania
do odpoczynku, zabiegów higienicznych;
3) czuwanie nad bezpiecze stwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce;
4) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny;
5) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie
mo e narazi przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub
moralne;
6) dbanie o estetyk i kultur w miejscu pracy, przestrzeganie zasad wspó ycia
spo ecznego;
7) przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpo arowych, wykonywanie bada
okresowych;
8) zg aszanie dyrekcji zauwa onych uszkodze i niesprawno ci, które mog
stwarza gro ne nast pstwa dla zdrowia i ycia przebywaj cych w przedszkolu
dzieci i pracowników lub przynie

szkod w mieniu przedszkola;

9 zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.
17. Do obowi zków kucharki nale y:
1) utrzymywanie porz dku i czysto ci w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z
przepisami sanitarnym i BHP;
2) pobieranie artyku ów ywno ciowych zgodnie z raportem ywieniowym;
3) organizowanie pracy personelu kuchni;
4) przygotowywanie posi ków zgodnie z jad ospisem, normami ywieniowymi
i sanitarnymi;
5) codziennie pobieranie próbek posi ków i przechowywanie ich zgodnie z
przepisami sanitarnymi;
6) uczestniczenie w planowaniu i uk adaniu jad ospisu;
7) przestrzeganie norm ywieniowych;
8) dezynfekowanie sto ów sprz tu i pod óg rodkami dezynfekuj cymi;
9) u ywanie sprz tu i urz dze zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem;
10) dbanie o jako wydawanych posi ków oraz porcjowanie ich zgodnie
z zalecan gramatur ;
11) dbanie o czysto naczy (wyparzanie ich po ka dym posi ku);
12) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczy kuchennych, sprz tu
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kuchennego, lodówek;
13) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszcze kuchennych, WC,
szafek na odzie ;
14) ywanie czystej odzie y ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas
wykonywania codziennych obowi zków;
15) dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artyku y
sanitarne;
16) odpowiadanie za w

ciwe przechowywanie produktów ywno ciowych za

ich jako i termin przydatno ci spo ycia;
17) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny;
18) przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpo arowych, wykonywanie bada
okresowych;
19) zg aszanie dyrekcji zauwa onych uszkodze i niesprawno ci, które mog
stwarza gro ne nast pstwa dla zdrowia i ycia przebywaj cych w przedszkolu
dzieci i pracowników lub przynie szkod w mieniu przedszkola;
20) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie
mo e narazi przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub
moralne;
21) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
22) po zako czonej pracy nale y wy czy ród o energii elektrycznej, gazowej,
wody i zabezpieczy pomieszczenia przed w amaniem;
23) informowanie dyrektora o zauwa onych niedoci gni ciach w pracy personelu,
wzgl dnie o nadu yciach (wynoszenie artyku ów ywno ciowych, naczy lub
rodków czysto ci);
24) wykonywanie innych prac wynikaj cych z potrzeb placówki zleconych przez
dyrektora.
18. Do obowi zków pomocy kucharza nale y:
1) dbanie o porz dek i czysto

w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z

przepisami sanitarnymi i BHP;
2) pomoc w przygotowywaniu posi ków zgodnie z jad ospisem, normami
ywieniowymi i sanitarnymi;
3) przestrzeganie norm ywieniowych;
4) dezynfekowanie sto ów, sprz tu, pod óg i toalet rodkami dezynfekuj cymi;
5) u ywanie sprz tu i urz dze zgodnie z instrukcj i przeznaczeniem;
6) pomoc w wydawaniu posi ków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecan
gramatur ;
7) dbanie o czysto naczy (wyparzanie ich po ka dym posi ku);
8) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczy kuchennych, sprz tu
kuchennego, lodówek;
9) dbanie o w ciwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone
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miejsce; u ywanie czystej odzie y ochronnej (fartuch, czepek, zapaska)
podczas wykonywania codziennych obowi zków;
10) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny;
11) przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpo arowych, wykonywanie bada
okresowych;
12) zg aszanie dyrekcji zauwa onych uszkodze i niesprawno ci, które mog
stwarza gro ne nast pstwa dla zdrowia i ycia przebywaj cych w
przedszkolu dzieci i pracowników lub przynie

szkody w mieniu

przedszkola;
13) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie
mo e narazi przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub
moralne;
14) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
15) wykonywanie innych prac wynikaj cych z potrzeb placówki zleconych
przez dyrektora.
19.Do obowi zków wo nej nale y:
1)utrzymywanie porz dku i czysto ci w przydzielonych pomieszczeniach.;
2)codzienne odkurzanie dywanów, czyszczenie pod óg, wycieranie kurzu z
pó ek, szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomoc rodków
dezynfekuj cych, usuwanie paj czyn ze cian i sufitów, opró nianie koszy,
wietrzenie pomieszcze w czasie nieobecno ci dzieci, rozstawianie naczy
przed posi kami, porcjowanie posi ków zgodnie z zalecon gramatur ,
pomoc dzieciom w spo ywaniu posi ków, sprz tanie naczy i stolików po
posi kach, mycie naczy po niadaniu
3) raz w tygodniu dezynfekowania sto ów, pod óg rodkami dezynfekuj cymi w
przydzielonych pomieszczeniach;
4) prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji zabawek, materacy oraz sal i
pomieszcze przedszkolnych;
5) dbanie o czysto naczy ;
6) u ywanie czystej odzie y ochronnej podczas wykonywania swoich obowi zków;
7) u ywanie sprz tu i urz dze zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem;
8) pomoc nauczycielce w organizacji zaj z dzie mi i porz dkowanie stanowiska
pracy po zaj ciach;
9) uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpiecze stwa
dzieci;
10)przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny;
11) przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpo arowych, wykonywanie bada
okresowych;
12)zg aszanie dyrekcji zauwa onych uszkodze i niesprawno ci, które mog
stwarza gro ne nast pstwa dla zdrowia i ycia przebywaj cych w przedszkolu
dzieci i pracowników lub przynie szkod w mieniu przedszkola;
13) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie mo e
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narazi przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;
14) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
15) po zako czonej pracy nale y wy czy ród o energii elektrycznej, wody,
pozamyka okna i drzwi i zabezpieczy pomieszczenia przed w amaniem;
16) informowanie dyrektora o zauwa onych niedoci gni ciach w pracy personelu,
wzgl dnie o nadu yciach (wynoszenie artyku ów ywno ciowych, naczy lub
rodków czysto ci);
17) dbanie o estetyk i kultur w miejscu pracy, przestrzeganie zasad wspó ycia
spo ecznego;
18) wykonywanie innych prac wynikaj cych z potrzeb placówki zleconych przez
Dyrektora.
20.Do obowi zków pracownika gospodarczego (wo ny-konserwator) nale y:
1) utrzymanie czysto ci i porz dku wokó przedszkola i na jego posesji: koszenie
trawy, podlewanie ro lin w okresie letnim, przycinanie ywop otu, zgrabianie
li ci, w okresie zimy od nie anie doj cia do przedszkola i przyleg ych
chodników oczyszczanie schodów ze niegu i lodu;
2 ) wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie si z
pobranych materia ów;
3) u ywanie sprz tu i urz dze zgodnie z instrukcj obs ugi i przeznaczeniem;
4) przestrzeganie przepisów przeciw po arowych, wykonywanie bada
okresowych;
5) zg aszanie dyrekcji zauwa onych uszkodzeni niesprawno ci, które mog
stwarza gro ne nast pstwa dla zdrowia i ycia przebywaj cych w przedszkolu
dzieci i pracowników lub przynie szkod w mieniu przedszkola;
6) dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie mo e
narazi przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne;
7) zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora;
8) wy czenie ród a energii elektrycznej po zako czonej pracy oraz
zabezpieczenie pomieszczenia przed w amaniem;
9) przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak
najbardziej efektywny;
10) dbanie o estetyk i kultur w miejscu pracy, przestrzeganie zasad wspó ycia
spo ecznego;
11) wykonywanie innych prac wynikaj cych z potrzeb placówki zleconych
przez dyrektora.
21.Do zda higienistki przedszkola nale y:
1) przedszkole zapewnia dzieciom opiek zdrowotn , któr realizuje higienistka
przebywaj ca w przedszkolu w ci gu 1 dnia w tygodniu.
2)higienistka dokonuje okresowej analizy stanu zdrowia dzieci oraz warunków
higienicznych przedszkola.
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3) przygotowuje i wspó organizuje badania bilansowe 6 latków
4) przeprowadza okresowe przegl dy higieny osobistej dzieci.
5)organizuje i przeprowadza badanie okresowe wagi i wzrostu dzieci
6)prowadzi o wiat zdrowotn stosownie do potrzeb placówki.
7) wspó pracuje z nauczycielkami, dyrektorem i rodzicami w sprawie opieki
nad zdrowiem dzieci.
8)opracowuje plan wychowania zdrowotnego w przedszkolu.
9)bierze udzia w opracowaniu jad ospisów.
10)uczestniczy w kontrolach stanu higienicznego pomieszcze przedszkolnych.
22. Zadaniem nauczycieli i instruktorów prowadz cych zaj cia

dodatkowe w

przedszkolu jest:
1) planowanie organizowanie i prowadzenie zaj z dzie mi oraz
odpowiedzialno za ich jako ;
2) rozpoznawanie potrzeb, mo liwo ci zdolno ci i zainteresowa
wychowanków;
3) dokumentowanie zaj ;
4) przestrzeganie procedur bezpiecze stwa, przepisów bhp i ppo .;
5) udzia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami, na
zaproszenie dyrektora, lub rodziców.
23. Zaj cia dodatkowe mog by równie realizowane przez nauczycielki przedszkola
posiadaj ce kwalifikacje do prowadzenia tego typu zaj w ramach czasu ich
pracy oraz wynagrodzenia.
24. W sytuacji ucz szczania na zaj cia dodatkowe organizowane przez przedszkole
ca ej grupy, odpowiedzialno

za bezpiecze stwo dzieci ponosi osoba prowadz ca

dane zaj cia.
25. W przypadku nie uczestniczenia w zaj ciach dodatkowych ca ej grupy,
odpowiedzialno za bezpiecze stwo dzieci w pe ni ponosi osoba prowadz ca
zaj cia dodatkowe oraz nauczycielka tej grupy.

§ 12
1. W przedszkolu zatrudnia si dyrektora i innych nauczycieli, pracowników obs ugi
i administracji.
2. Przedszkole jest 4 – oddzia owe. W zwi zku z tym nie tworzy si stanowiska
wicedyrektora
3. W przypadku nieobecno ci dyrektora na placówce, jego obowi zki przejmuje
inny nauczyciel wskazany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ
prowadz cy.
4. Ilo zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników okre la corocznie projekt
organizacji przedszkola zatwierdzony przez organ prowadz cy.
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§ 13
1 . Dyrektor przedszkola powierza ka dy oddzia opiece wychowawczej nauczycielom
pracuj cym w tych oddzia ach, wg projektu organizacyjnego.
2. Obowi zki opiekuna oddzia u powierza dyrektor przedszkola.
3. Nauczyciel – opiekun oddzia u, prowadzi oddzia przez wszystkie lata pobytu
dziecka w przedszkolu wyj tek stanowi urlopy macierzy skie, wychowawcze, dla
poratowania zdrowia itp.

§ 14
W przedszkolu , za zgod organu prowadz cego i po uzyskaniu pozytywnej
opinii organu nadzoru pedagogicznego , mo e powsta oddzia integracyjny.
Warunkiem funkcjonowania oddzia u jest zapewnienie specjalistycznej kadry ,
zgodnie z odr bnymi przepisami.
§ 15
1. Rodzice i nauczyciele wspó dzia aj ze sob w sprawach wychowania i nauczania
dzieci.
2.Nauczyciel utrzymuje bie cy kontakt oraz wspó dzia a z rodzicami (prawnymi
opiekunami) dziecka w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych, opieku czo-wychowawczych i
materialnych dzieci,
2) przekazywania informacji rodzicom o rozwoju, post pach i zachowaniu
dziecka,
3.W tym zakresie nauczyciel realizuje nast puj ce zadania:
1) organizuje co najmniej 3 razy w roku spotkania grupowe z rodzicami
prowadzi zaj cia i warsztaty dla dzieci i rodziców
2) przygotowuje uroczysto ci wewn trz przedszkolne,
3) gromadzi wytwory i prace dzieci,
4) organizuje wystawy plastyczne,
5) wspó dzia a w redagowaniu gazetki przedszkolnej,
6) zapoznaje rodziców z zadaniami wynikaj cymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w tej grupie,
7)
cza rodziców w dzia alno wychowawczo-dydaktyczn i gospodarcz
przedszkola,
4. Dyrektor co najmniej dwukrotnie w ci gu roku organizuje zebrania ogólne z
rodzicami, informuje o planie pracy przedszkola i jego realizacji.
5. Wychowawcy grup, 3 razy w roku organizuj spotkania z rodzicami, które dotycz :
1) pracy wychowawczej w danym oddziale,
2) wyników realizowanych zada dydaktycznych,
3)pedagogizacji rodziców z udzia em specjalistów,
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6.Do podstawowych obowi zków Rodziców dziecka nale y:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

przestrzeganie niniejszego Statutu
respektowanie uchwa Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
informowanie o przyczynach nieobecno ci dziecka w przedszkolu
regularne i terminowe dokonywanie op at za przedszkole
niezw oczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach
zaka nych
zapewnienie regularnego ucz szczania do przedszkola dzieci podlegaj cych
obowi zkowi rocznego przygotowania przedszkolnego
wspieranie nauczycieli w celu osi gni cia gotowo ci szkolnej dziecka
inne obowi zki wynikaj ce z uregulowa wewn trznych przedszkola

7. Rodzice co roku przed rozpocz ciem roku szkolnego wp acaj dodatkowe rodki
finansowe na zakup „wyprawki plastycznej” dla swojego dziecka.
8 .Rodzice dziecka podlegaj cego rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu
zobowi zani s do :
-dope nienia czynno ci zwi zanych ze zg oszeniem dziecka do przedszkola
-zapewnienia regularnego ucz szczania na zaj cia
9.Nie spe nianie obowi zku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega
egzekucji w trybie przepisów o post powaniu egzekucyjnym w administracji.
10. Przez nie spe nianie obowi zku rocznego przygotowania przedszkolnego nale y
rozumie nieusprawiedliwion obecno dziecka w okresie jednego miesi ca na co
najmniej 50%
11.Rodzice maj prawo do:
1) zapoznania si z realizowanym w przedszkolu planami i programami pracy
wychowawczo-dydaktycznej i uzyskiwania na bie co rzetelnej informacji na
temat aktualnego stanu rozwoju i post pów edukacyjnych dziecka
2) uzyskiwania na bie co rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
i post pów edukacyjnych dziecka
3) uzyskanie informacji o stanie gotowo ci szkolnej swojego dziecka, aby mogli
je w osi ganiu tej gotowo ci odpowiednio do potrzeb wspomaga ,
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela i specjalisty w rozpoznawaniu
przyczyn trudno ci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku
pomoc wyra ania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z
obserwacji pracy przedszkola,
5) do zg aszania dziecka do obj cia pomoc psychologiczno-pedagogiczn oraz
uczestniczenia w spotkaniach powo anego zespo u pomocy psychologicznopedagogicznej dla swojego dziecka
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§ 16
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA

1. Przedszkole prowadzi rekrutacj dzieci w
oparciu o zasad powszechnej
dost pno ci zgodnie z Ustaw o Systemie O wiaty.
2. Do przedszkola mog by przyj te dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. W przypadku dzieci posiadaj cych orzeczenie o potrzebie kszta cenia
specjalnego, lub dzieci odroczonych od obowi zku szkolnego, wychowaniem
przedszkolnym mo e by obj te dziecko w wieku powy ej 6 lat, nie d ej
jednak ni do ko ca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym ko czy 8
lat.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola mo e przyj
dziecko, które uko czy o 2,5 roku, po 1 wrze nia danego roku.
5. Post powanie rekrutacyjne przeprowadza si co roku na kolejny rok szkolny na
wolne miejsca.
6. Na 7 dni przed rozpocz ciem rekrutacji rodzice dzieci ucz szczaj cych do
przedszkoli
sk adaj
pisemn
deklaracj
kontynuowania wychowania
przedszkolnego w tym przedszkolu.
7. Post powanie rekrutacyjne przeprowadza komisja powo ana na podstawie
zarz dzenia dyrektora zgodnie z ustaw o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991
8. W przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonej rekrutacji w przedszkolu
prowadzi si post powanie uzupe niaj ce wg kryteriów z I i II etapu.
9. Lista dzieci nie przyj tych do Przedszkola zostaje przekazana do Burmistrza Gminy
Rawicz.
10. Istnieje mo liwo przyj cia dziecka spoza gminy. Przy przyj ciu tych dzieci
obowi zuj takie same kryteria przyj cia jak dla kandydatów z danej gminy.
11. Przedszkole gwarantuje poufno danych osobowych zawartych we wniosku
zg oszenia dziecka do przedszkola i o wiadczeniach rodziców.
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§ 17
PRAWA I OBOWI ZKI DZIECKA

1.Dziecko ma prawa do:
1)

ciwie zorganizowanego procesu opieku czo – wychowawczo –
dydaktycznego, zgodnie z zasadami bezpiecze stwa i higieny pracy umys owej,
2) yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczodydaktycznym
3) indywidualnego procesu i w asnego tempa rozwoju
4) akceptacji takim jakie jest,
5) zabaw i wyboru towarzyszy zabawy,
6) spokoju i samotno ci, gdy tego potrzebuje,
7) aktywnego kszta towania kontaktów spo ecznych i otrzymania w tym pomocy
8) ró norodnego bogatego w bod ce i poddaj cego si procesom twórczym
otoczenia, badania i eksperymentowania
9) aktywnej dyskusji z dzie mi i doros ymi
10) spolegliwych umów i kontaktów z doros ymi
11) do wiadczania konsekwencji w asnego zachowania / ograniczonego wzgl dami
bezpiecze stwa
12) wypoczynku, je li jest zm czone
13) zdrowego ywienia oraz jedzenia jako prze ycia zmys owego; odpr enia i
spokoju podczas spo ywania posi ków
2. Respektuj c prawa dziecka przedszkole okre la jego obowi zki, przyzwyczajaj c
je do:
1) aktywno ci, twórczo ci i eksperymentów
2) samodzielno ci w podejmowaniu zada , w dokonywaniu wyborów, zaradno ci
w sytuacji problemowej,
3) dzia ania zespo owego z rówie nikami, m odszymi i starszymi kolegami,
4) poznania swoich mo liwo ci i ogranicze , akceptacji siebie i innych,
5) otwarto ci i tolerancji wobec innych,
6) przestrzegania regu i zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu i zasad
zachowania zawartych w opracowanym Kodeksie Przedszkolaka
3.Przedszkole zapewnia swoim wychowankom bezpieczne warunki przebywania w
przedszkolu:
1) proces wychowawczo-dydaktyczny przebiega zgodnie z zasadami higieny pracy
umys owej,
2) meble i sprz t przedszkolny dostosowany jest do fizycznego rozwoju dziecka,
3) plac zabaw wyposa ony jest w urz dzenia, zapewniaj ce dzieciom w wieku
przedszkolnym bezpieczn zabaw na wie ym powietrzu,
4) nauczyciele posiadaj przygotowanie do udzielania dzieciom pierwszej
pomocy przed-medycznej,
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4. Dyrektor ma prawo skre li dziecko z listy wychowanków w sytuacjach gdy:
1) dziecko swoim zachowaniem zagra a zdrowiu i bezpiecze stwa innych,
2) rodzice nie wnosz op at za pobyt dziecka w przedszkolu powy ej 1 miesi ca
5. Skre lenie z listy wychowanków przebiega z zachowaniem nast puj cej
procedury:
1) powiadomienia na pi mie rodziców o zaistnia ym problemie,
2) próba rozwi zania problemu przedszkola z rodzicami wraz z organem
prowadz cym przedszkole w przypadku dziecka realizuj cego roczne
przygotowanie przedszkolne
3) zasi gni cie opinii specjalistycznej( np. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej)
6.W przypadku braku korzystnych zmian w zachowaniu dziecka, dyrektor
przedszkola po zasi gni ciu opinii Rady Pedagogicznej i wspólnym
uzgodnieniu stanowisk z rodzicami dziecka dokonuje skre lenia dziecka z listy
wychowanków.
7. Dyrektor decyzj o skre leniu dziecka z listy wychowanków przekazuje
rodzicom na pi mie.
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POSTANOWIENIA KO COWE
§ 18
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj zgodnie z odr bnymi
przepisami.
1. Zasady gospodarki finansowej i materia owej przedszkola okre laj
odr bne przepisy.
2. Prowadzenie obs ugi ekonomicznej jednostki bud etowej Przedszkola
Nr 5 powierzono na podstawie umowy z ksi gow
3. Statut obowi zuje w równym stopniu wszystkich cz onków spo eczno ci
przedszkolnej: nauczycieli, pracowników administracyjno-obs ugowych,
rodziców i dzieci.
4. Dla zapewnienia znajomo ci Statutu przez wszystkich zainteresowanych
ustala si
- wywieszenie Statutu na tablicy informacyjnej dla rodziców
- udost pnianie Statutu przez dyrektora
- zamieszczenie Statutu na stronie internetowej przedszkola
5. Ka da zmiana do Statutu wynikaj ca ze zmian prawnych lub innych
innych b dzie wprowadzana tekstem ujednoliconym
6. W celu wspierania dzia alno ci statutowej przedszkola, placówka mo e
wspó pracowa z fundacjami i placówkami kultury.
7. Z wnioskiem o zmian lub uchwalenie nowego Statutu mog wyst pi
Dyrektor, Rada Pedagogiczna.
8.Uchwa a w sprawie zmiany Statutu lub w sprawie uchwalenia nowego
Statutu wchodzi w ycie w terminie przez ni okre lonym.
9.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj
zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu
Cywilnego.
Statut wchodzi w ycie z dniem uchwalenia.
Zmiany Statutu zosta y uchwalone na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr
5 „ Pod Grzybkiem” w Rawiczu w dniu 31.08.2016 r.
Z dniem wej cia w ycie niniejszego Statutu traci moc Statut uchwalony dnia
27.08.2015 r.
Za zgodno z protoko em Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2016 r.
Niniejszy jednolity tekst Statutu zosta zatwierdzony Uchwa Rady Pedagogicznej

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
El bieta So tysiak
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