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PODSTAWY PRAWNE  
1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn. zm.) oraz Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 18 lipca 2013 r. poz. 827); Ustawa z dnia 6 grudnia 

2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 3 

stycznia 2014.poz.7 );  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r .Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r.poz.191 z późn. zm.);  

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. w sprawie 

ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. z 2001 r. Nr 61, 

poz. 624 z późn. zm.);  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych 

typach szkół (Dz. U. z 18 czerwca 2014, poz. 803);  

6. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 

działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 

2002 r. Nr 56, poz.506 z późn. Zm.);  

7. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69 z późn. zm.);  

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci 

i młodzieży (Dz. U. z 2014, poz. 1157);  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013 r. poz. 532);  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i 

oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. z 31 marca 2014 r. poz. 414). 

Obwieszczenie MEN z dnia 18 grudnia 2013r.  

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U z dnia 29 października 2013, 

poz.1257).  
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I NAZWA PRZEDSZKOLA 

 

§1 

 

1.Pełna nazwa przedszkola brzmi: Zespół Szkół Przedszkole Publiczne  w Gromniku. 

 

2. Przedszkole wchodzi w skład Zespołu Szkół w Gromniku. 

 

3. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o orzeczenie organizacyjne z dnia 02. 0l.1985r.             

(z aneksami) wydane przez Kuratorium Oświaty i Wychowania w Tarnowie. 

 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Gromnik. 

 

5. Nadzór pedagogiczny pełni Kuratorium Oświaty w Krakowie. 

 

6. Bazą przedszkola jest wydzielona część budynku szkolnego Zespołu Szkół  

w Gromniku.  

 

7. Przedszkole używa pieczęci: Zespół Szkół Przedszkole Publiczne w Gromniku                         

33-180 Gromnik, ul. W. Witosa 4 

 

8. Przedszkole wchodzące w skład Zespołu  Szkół zachowuje odrębność  kolegialnego organu 

Rada Rodziców. 

 

9. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu wchodzą w skład Rady Pedagogicznej Zespołu      

Szkół w Gromniku. 

 

 

II CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§2 

 

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

wykonawczych do ustawy. 

 

2.Cele przedszkola: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;  

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się 

w tym, co jest dobre, a co złe;                                                       

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego    radzenia 

sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów                

i porażek;  

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  w poprawnych relacjach          

z dziećmi i dorosłymi;  

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                     

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;  
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6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach  

i grach sportowych;  

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych;                                                                                                

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności   

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

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;   

10) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych;                          

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

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

ważne w edukacji szkolnej.  

 

2.Zadania przedszkola: 

1) diagnozowanie dzieci mogących rozpocząć naukę w szkole pod kątem gotowości do nauki 

szkolnej, 

2) wspomaganie indywidualnego rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od 3-go roku życia do 

rozpoczęcia nauki w I klasie sześcioletniej szkoły podstawowej , 

3) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa, 

4) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, 

5) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku 

oraz prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci, 

6) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do 

możliwości rozwojowych dziecka, 

7) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej, 

8) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym 

możliwościami techniczno-lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola, 

9) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, 

10) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, 

11) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, 

12) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez 

przedszkole. 

  

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  

 

1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu, polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających                   

w szczególności:  

a) z niepełnosprawności;  

b) z niedostosowania społecznego;  

c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

d) ze szczególnych uzdolnień;  

e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;  
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f) z zaburzeń komunikacji językowej;  

g) z choroby przewlekłej;  

h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

i) z niepowodzeń edukacyjnych;  

j) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

k) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.  

 

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom, dzieciom               

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.  

3) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu  

jest dobrowolne i nieodpłatne.  

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.  

5) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, 

wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi                       

i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”.  

 

6) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:  

a) rodzicami dzieci;  

b)poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

zwanymi dalej „poradniami”;  

c) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;  

e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży.  

 

7) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:  

a) rodziców dziecka;  

b) dyrektora, 

c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia                 

z uczniem;  

d) pielęgniarki środowiskowej  

e) poradni;  

f) pracownika socjalnego;  

g) asystenta rodziny;  

h) kuratora sądowego.  

 

8) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z uczniem w formie:  

a) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

b)zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć charakterze terapeutycznym;  

c) porad i konsultacji.  
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9) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów                 

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

organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej regulują odrębne przepisy. 

 

4. Dyrektor może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w porozumieniu             

z organem prowadzącym, mając na uwadze odpowiednią do niepełnosprawności dziecka bazę                 

i wykwalifikowana kadrę. 

 

5. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się 

dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 

Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym. 

 

6. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

wydają zespoły orzekające działające w publicznych Poradniach Psychologiczno – 

Pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych. 

 

7. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

religijnej i językowej przez: 

1) prowadzenie zajęć w języku polskim, 

2) wprowadzanie w trakcie zajęć treści związanych z historią, przyrodą, kulturą i tradycją 

naszego kraju i regionu, 

3) nauczanie religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których 

rodzice lub opiekunowie wyrażają pisemnie takie życzenie. W tym czasie dzieci nie 

uczęszczające na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

 

8. Sposób realizacji zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni dobór treści, metod                   

i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej uwzględniający potrzeby                      

i możliwości rozwojowe dziecka, w szczególności: 

1) stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych, 

2) wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych, 

3) organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem różnorodnych,               

w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy, 

4) stawianie zadań dostosowanych do rzeczywistych potrzeb, możliwości i zainteresowań 

dzieci, 

5) organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci 

różnorodnych kontaktów społecznych oraz wyrażania własnych emocji, myśli i wiedzy                  

w różnorodnej twórczości własnej – werbalnej, plastycznej, ruchowej, muzycznej, 

6) ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury i tradycji narodowej                 

i regionalnej, 

7) upowszechnianie wiedzy ekologicznej wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagadnień ochrony środowiska, 

8) upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci oraz kształtowanie właściwych 

postaw wobec problemu bezpieczeństwa i zasad poruszanie się po drodze, 
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9) organizowanie nauki religii, na indywidualne życzenie rodziców, zgodnie                                           

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. 

 

9. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez: 

1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i w podjęciu wczesnej, 

interwencji specjalistycznej, 

2) informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniach dziecka, osiąganych przez nie 

sukcesach i niepowodzeniach oraz o objawach wskazujących na konieczność konsultacji                    

z określonymi specjalistami, 

3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu 

i w poszczególnych oddziałach, 

4) upowszechnianie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej w różnych formach. 

 

10. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także z wydanych na jej 

podstawie aktów wykonawczych, poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z całą grupą 

dzieci, zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, stosując zróżnicowane metody i formy pracy z dzieckiem zaczerpnięte                         

z różnorodnych koncepcji pedagogicznych. 

 

11. Przedszkole może prowadzić innowację pedagogiczną, polegającą na nowatorskich 

rozwiązaniach programowych, organizacyjnych lub metodycznych, mających na celu poprawę 

jakości pracy przedszkola. 

 

12. Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola: 

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują nauczyciele,                 

w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny 

pracownik przedszkola wyznaczony przez kierownika przedszkola, 

2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia 

i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym, 

3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: zajęcia relaksacyjne                

i wyciszające, leżakowanie /grupa najmłodsza/ 

4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki 

pogodowe, 

5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację  i ogrzewanie oraz: 

a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej 

temperatury, dyrektor placówki zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym 

organ prowadzący, 

b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura 

zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających 

zawieszenie zajęć wynosi -15ºC lub jest niższa, a także w przypadku wystąpienia na 

danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, 

c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 

działalności; 
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6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych przez stołówkę szkolną   

zgodnie z normami żywieniowymi i estetycznie podanych; korzystanie z posiłków przez 

dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie                 

z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka, z uwagi na zapewnienie prawidłowej organizacji 

pracy przedszkola, 

7) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne oraz 

nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej, 

8) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do 

powiadomienia o tym nauczycielki lub dyrektora placówki i po każdej chorobie zakaźnej,            

a także po długotrwałej chorobie (powyżej 5 dni roboczych) przedłożyć zaświadczenie             

o zdolności dziecka do uczęszczania do przedszkola. 

 

13. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola: 

1) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel wraz z 

osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę 

dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie 

mniej niż 2 opiekunów, 

2) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej 

(spaceru) jest nauczyciel, 

3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek                         

i spacerów obowiązującym w przedszkolu, 

4) z w/w regulaminem są zapoznani rodzice/prawni opiekunowie; każdorazowo, bezpośrednio 

przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi, 

5) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”, 

6) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego 

przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem w 

teren, 

7) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do 

każdorazowego zgłoszenia tego faktu dyrektorowi, 

8) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez 

nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, 

9) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim 

urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel 

obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca 

zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora placówki, 

10) teren zabaw musi być ogrodzony. 

 

14. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka 

zobowiązana jest: 

1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, 

2) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka, 

3) niezwłocznie powiadomić dyrektora, 

4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę, 
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5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym 

niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego 

zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

15. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała lub 

doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący sposób: 

1) dyrektor placówki może o taką pomoc wystąpić do GOPS 

2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do GOPS rodzic/prawny opiekun; dyrektor 

placówki  zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji lub 

pomocy w załatwieniu sprawy. 

16.Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

1) Rodzice przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach 6.30-9.00,  a odbierają dzieci 

do godziny 16:00. 

2) Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania zdrowego dziecka, a w przypadku otrzymania 

informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do niezwłocznego odebrania 

dziecka. 

3) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich pełnoletnią osobę (na piśmie wg wzoru 

obowiązującego w placówce). Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane lub 

zmienione. 

4)  Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód 

osobisty i okazać go na żądanie obsługi przedszkola.  

5) Upoważniona przez rodziców (prawnych opiekunów) do odbioru dziecka z przedszkola 

może być jedynie osoba zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo, a więc taka, która może 

przejąć odpowiedzialność prawną za jego bezpieczeństwo. Osoba odbierająca nie może być 

pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. 

6)  Rodzice przyjmują na siebie pełne konsekwencje związane z bezpieczeństwem dziecka            

w drodze do przedszkola oraz w drodze do domu,  w przypadku osób podanych                              

w upoważnieniu.   

7)  Nauczycielka może odmówić  wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko , będzie wskazywał , że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa ( np. stan po spożyciu alkoholu lub środków odurzających).  

8) W  wypadku każdej odmowy wydania dziecka , winien niezwłocznie być poinformowany 

kierownik przedszkola. W takiej sytuacji nauczycielka lub kierownik podejmuje wszelkie 

dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami. 

9)  Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są: rozebrać dziecko                  

w szatni i osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy. 

10)  Nauczycielka  nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola, np. w szatni, przed wejściem do 

przedszkola, itp. 

11)  Rodzice odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę 

nauczycielce  oraz od chwili odebrania z grupy.   

12) W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 16:00, nauczycielka 

zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.   

13) W przypadku, gdy pod  wskazanymi numerami  telefonów , nie można uzyskać 

informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce 

przedszkolnej 30 min.  Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat 

policji.  
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III ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§3 

 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu 

2) Kierownik przedszkola 

3) Rada Rodziców. 

 

2. W przedszkolu  na wniosek Dyrektora Zespołu jest utworzone stanowisko: Kierownik 

Przedszkola. 

 

3. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców dzieci uczęszczających do    przedszkola. W skład 

Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu   Rad Oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców   wychowanków danego oddziału. 

1)Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

   sprzeczny ze statutem przedszkola. 

2) Rada Rodziców może występować do Rady pedagogicznej i dyrektora zespołu                          

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

3) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady 

rodziców określa regulamin. 

 

4. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor zespołu, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                    

w ramach swoich kompetencji oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami 

przedszkola. 

 

5. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów. 

 

IV ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§4 

 

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek  dyrektora 

zespołu  i rady pedagogicznej, stosownie do potrzeb lokalnych, w tym czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin 

dziennie. 

§5 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z  dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą  być rozszerzone np. 

według potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 
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2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

 

3.Statut dopuszcza tworzenie grup między oddziałowych podczas schodzenia się                               

i rozchodzenia się dzieci oraz w innych uzasadnionych przypadkach  w związku                           

z organizacją pracy placówki.  

 

4. Dopuszcza się tworzenie oddziałów integracyjnych do 20 dzieci, w tym do 5 dzieci 

niepełnosprawnych, nie określając minimalnej liczby dzieci niepełnosprawnych  

 

§6 

 

l. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą 

programową i programem wychowania przedszkolnego      dopuszczonym przez  dyrektora do 

użytku w przedszkolu. Mogą być realizowane programy autorskie opracowane przez nauczycieli 

przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej  

1) Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego   opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 

zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany 

przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami. 

2) Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela (nauczycieli) 

może zostać dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, jeżeli spełnia kryteria określone 

w odrębnych przepisach, w tym jest zgodny z podstawą programową. 

3) Program dopuszcza do użytku w przedszkolu Dyrektor Zespołu, po zasięgnięciu opinii 

Rady Pedagogicznej. 

4) Dopuszczone przez dyrektora programy tworzą Szkolny zestaw programów na dany rok 

szkolny. 

 

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

 

3.Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)  w przedszkolu mogą być prowadzone  zajęcia 

dodatkowe.  

4.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają                           

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru  rodziców. 

5.Czas trwania obowiązkowych zajęć wychowawczo-dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych 

dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:  

z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,  

z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut,  

6. W przedszkolu, zajęcia dodatkowe realizowane są poza czasem     przeznaczonym na 

realizację podstawy programowej i finansowane z budżetu organu prowadzącego oraz  dotacji               

z budżetu państwa.                                                       

7.Dodatkowe zajęcia są dokumentowane w dziennikach zajęć dodatkowych. 

8.W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do nauki 

w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie informacji, które mogą 

pomóc: 

1) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać; 
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2) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania                  

i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

3) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, w razie potrzeby pogłębionej 

diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 

9. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany jest 

przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym. Do 

dziennika wpisuje się alfabetyczny wykaz wychowanków, daty i miejsce ich urodzenia, imiona                               

i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adresy ich zamieszkania oraz odnotowuje się 

frekwencję na zajęciach, a także oznaczenie realizowanego programu nauczania. Fakt 

prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem. 

§7 

 

1.Przedszkole jest wielooddziałowe. 

§8 

 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez  kierownika przedszkola najpóźniej do 30 

kwietnia. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza Wójt Gminy Gromnik do dnia 25 maja 

danego roku. 

  

2. W arkuszu organizacji przedszkola zatwierdza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, 

2) liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych                             

i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, 

3) ogólną tygodniową i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych  przez organ prowadzący przedszkole, 

4) liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą 

mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub 

egzaminacyjnych, oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków 

o podjęcie tych postępowań. 

 

§9 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez  kierownika 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem    zasad ochrony zdrowia                    

i higieny pracy. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono   opiekę nad danym 

oddziałem ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład  dnia, z uwzględnieniem potrzeb       

i zainteresowań dzieci. 
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3.Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny 

posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla 

każdego oddziału. 

4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin              

w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym:  

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela,  

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci czasu) dzieci spędzają w ogrodzie 

przedszkolnym, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, 

obserwacje przyrodnicze itd.)  

3) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych – nie więcej niż 1/5) zajmują 

rożnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania 

przedszkolnego,  

4) pozostały czas nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się 

jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne,  pomoc psychologiczno-

pedagogiczna, zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych).  

 

5. Ramowy rozkład dnia, na podstawie którego nauczycielki układają szczegółowy rozkład dnia 

dla danej grupy:  

 

6.30 - 8.00  schodzenie się dzieci, zabawy wg zainteresowań 

8.00-13.00 realizacja podstawy programowej 

13.00         rozchodzenie się dzieci pięciogodzinnych 

13.00 -16.00 zabawy dowolne wynikające z potrzeby dzieci, gry i zabawy ruchowe, 

rozchodzenie się dzieci  

 

Grupa popołudniowa 

11.00 – 16.00 realizacja podstawy programowej 

 

Posiłki 9.00 – śniadanie 

            12.00 – obiad 

            14.20 - podwieczorek 

 

6. Do realizacji zadań opiekuńczo - dydaktycznych przedszkole posiada: 3 sale  do zajęć , 

łazienkę, korytarz, 4 szatnie. 

 

§10 

 

l. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw  ustalonych przez organ 

prowadzący przedszkole. 

2. Przedszkole czynne jest 12 miesięcy w roku 9,5 godziny dziennie w godz. 6,30 – 16,00. 

1) w okresie przerwy wakacyjnej pracownicy, zgodnie z ustalonym 

harmonogramem przebywają na urlopach wypoczynkowych; 

2) dopuszcza się organizowanie w przedszkolu w okresie wakacyjnym zajęć z dziećmi na 

zasadach, które ustala dyrektor z organem prowadzącym. 
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3) zmiana organizacji pracy przedszkola w ciągu roku może nastąpić  w przypadku zaistniałej 

sytuacji niezależnej od ustalonego planu pracy przedszkola, przerw świątecznych, ferii 

szkolnych oraz wypadającego dnia roboczego pomiędzy dniami wolnymi lub świętami; 

4) w przypadku zaistniałej zmiany organizacji pracy przedszkola, organizuje się dyżur tj. 

łączenie grup spowodowane zmniejszeniem liczby dzieci w poszczególnych oddziałach przy 

czym musi być zgłoszone minimum 10 dzieci aby funkcjonowała stołówka, 

5) o planowanych zmianach w organizacji pracy przedszkola powiadamia się rodziców  ustnie 

lub w formie ogłoszenia, 

6) wszelkie zmiany w organizacji pracy przedszkola poprzedzone są wystawieniem listy 

zapisów dzieci na dyżur lub przeprowadzeniem wywiadu z rodzicami dotyczącego zgłaszania 

dziecka na dyżur, 

7) w przypadku zmniejszenia się liczby dzieci uczęszczających w wyznaczonym okresie do 

przedszkola, pracownicy mogą skorzystać z urlopu lub zostaną włączeni w zaplanowane 

przez dyrektora prace wewnętrzne, których wymiar odpowiada godzinom przydzielonym w 

projekcie organizacyjnym ( bez godzin ponadwymiarowych). 

 

3. Przedszkole organizuje żywienie, w zależności od ilości godzin pobytu dziecka                                

w przedszkolu. Dziecko może korzystać z 1, 2 lub 3 posiłków. 

 

4. Usługi w zakresie przygotowania posiłków świadczy świetlica szkolna. 

 

5. Zasady wnoszenia opłat: 

1) Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, czas przeznaczony 

na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 8.00 do 13.00 a dla oddziałów 

pracujących na II- gą zmianę od godz. 11.00 do 16.00. 

2) opłacie podlegają świadczenia wykraczające poza podstawę programową w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki (z wyjątkiem nauki religii) powyżej 5 godzin dziennie, 

3) za świadczenia określone w ppkt 2) wnosi się opłatę za godziny pobytu  zgodnie z uchwałą 

Rady Gminy,  

4) szczegółowe zasady naliczania, pobierania i zwracania opłat reguluje uchwała Rady 

Gminy. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu organizacyjnym 

na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał są wywieszone do wglądu 

rodziców/prawnych opiekunów na tablicy ogłoszeń placówki i omawiane na indywidualne 

życzenie rodzica przez kierownika przedszkola, 

5) opłata, o której mowa w ppkt. 3), nie obejmuje kosztów wyżywienia, 

6) wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu ustala dyrektor placówki 

w porozumieniu z organem prowadzącym, z zastosowaniem przepisów art. 67a ustawy             

o systemie oświaty. 

7) przedszkole może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku powtarzającego się 

nieterminowego regulowania należności bądź ich nieuiszczania przez dwa okresy płatności              

i jest podstawą do skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola, 

8) rodzice opłacają dodatkowo koszty imprez i wycieczek organizowanych  w przedszkolu. 

6. Wpłaty dokonują rodzice w terminie do 15 każdego miesiąca, podanym na tablicy ogłoszeń. 
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7. Z posiłków mogą korzystać nauczyciele i pracownicy obsługi pokrywając 100% kosztów 

produktów zużytych do przygotowania posiłków tj. bez narzutu na koszty administracyjno -  

rzeczowe. 

§11 

 

 

1. W przedszkolu są zatrudnieni: kierownik przedszkola, nauczyciele i pracownicy obsługowi: 

woźne oddziałowe i pomoc wychowawcy. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa               

w ust. 1 określają odrębne przepisy. 

3. Obowiązki woźnej oddziałowej i pomocy wychowawczej : 

1) utrzymywanie w czystości całego obiektu przedszkolnego, 

2) utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt, 

3) pranie i prasowanie, 

4) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 

5) pomoc w sprawowaniu opieki nad dziećmi w obiekcie oraz podczas spacerów i wycieczek, 

6) dbanie o sprzęt i zabawki, 

7) pomoc w podawaniu posiłków, utrzymanie w czystości sal po posiłkach, 

8) utrzymywanie czystości wokół budynku, 

9) dbanie o mienie przedszkola, 

10) wykonywanie innych czynności zleconych przez kierownika przedszkola  wynikających   

z całokształtu działalności placówki. 

11) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń    mających wpływ 

na bezpieczeństwo dzieci, 

12) ścisłe przestrzegani przepisów sanitarno -  higienicznych i    przeciwpożarowych , 

13) terminowe wykonywanie badań okresowych zgodnie z przepisami, 

14) codzienne podpisywanie listy obecności,  

4. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagrożeń bezpieczeństwa każdy  pracownik jest 

zobowiązany, w miarę możliwości, im przeciwdziałać oraz   natychmiast powiadomić o nich 

dyrektora. 

5. Upoważniony przez dyrektora pracownik obsługi przedszkola powinien  zwrócić się do osób 

postronnych wchodzących na teren placówki o podanie  celu pobytu, w razie potrzeby 

zawiadomić o tym fakcie kierownika  przedszkola   lub skierować tę osobę do dyrektora. 

 

§12 

 

l. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego utworzone jest stanowisko kierownik 

przedszkola. 

1) Zadania kierownika przedszkola: 

  a) Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzania warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

 b) Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej, przydział czynności dla nauczycieli 

przedszkola; 
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c) Prowadzenie dokumentacji przedszkola publicznego; 

d) Realizowanie uchwał rady pedagogicznej; 

d) Inspirowanie i wspomaganie nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

jakości pracy placówki; 

e) Organizowanie współpracy z rodzicami i środowiskiem; 

f) zapewnienie ładu, porządku i estetyki pomieszczeń przedszkola; 

g) Współpraca z dyrektorem Zespołu Szkół , rada pedagogiczną i rodzicami.  

 

§13 

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 

pełniących funkcję wychowawcy, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań 

oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).  

2. Dla zapewnienia ciągłości wychowawczej i jej skuteczności pracy wychowawczej                             

i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola. 

 

§14 

 

l. Dyrektor Zespołu w miarę potrzeby powinien czynić starania o zatrudnienie  specjalistów ze 

specjalnym przygotowaniem pedagogicznym do prowadzeni zajęć z dziećmi 

niepełnosprawnymi. 

 

§15 

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie         

z obowiązującą podstawą programową i odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje 

godność dziecka i respektuje jego prawa. 

2. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

1) współdziałać z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

2) planować i prowadzić pracę wychowawczo - dydaktyczną oraz odpowiadać za jej jakość, 

3) prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentować tą obserwację, 

4) współpracować ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną 

opiekę zdrowotną i inną, 

5) brać czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizować jej postanowienia i uchwały, 

6) dbać o etykę i godność zawodu nauczyciela, 

7) realizować zalecenia dyrektora i osób kontrolujących, 

8) realizować inne zadania zlecone przez dyrektora , a wynikające z bieżącej działalności 

placówki. 
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9) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych 

dzieci, zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym , jak  

i psychicznym podczas pobytu w przedszkolu i   poza jego terenem w czasie wycieczek            

i spacerów, 

10) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest   pod 

opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć, 

11) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci  

sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

12) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznać się z przepisami ruchu drogowego  i  przestrzegać 

ich podczas wycieczek i spacerów, 

13) nauczyciel zobowiązany jest do obserwacji, sumiennego nadzorowania, nie   

pozostawienia bez opieki dzieci wymagających natychmiastowej pomocy, w  sytuacji gdy ta 

pomoc jest niezbędna. Niezwłocznie powiadomić dyrekcję oraz   rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych symptomach  (temperatura, złe samopoczucie, dziwne 

zachowanie dziecka); 

14) nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora o wszelkich   dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub   stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia dzieci; 

15) przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie 

pierwszej szkoły podstawowej, 

16)  rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych, zaplanowanie sposobów ich 

zaspokojenia oraz informowanie o tym dyrektora. 

 

3.Kierownik przedszkola oraz nauczyciele współdziałają z rodzicami poprzez: 

1) przekazywanie informacji o zadaniach wynikających z rocznego planu pracy przedszkola           

i  planów miesięcznych, 

2) zapoznanie z podstawą programową, 

3) udzielanie rzetelnej informacji na temat dziecka jego zachowania i rozwoju  

w każdej sytuacji i w kontaktach indywidualnych, 

4) organizowanie spotkań z rodzicami w miarę wynikających potrzeb związanych                           

z działalnością przedszkola nie mniej niż 2 razy w roku, 

5) organizowanie uroczystości przedszkolnych z udziałem rodziców. 

 

4.Nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej, doradcy 

metodycznego oraz bierze udział w różnych stopniach doskonalenia zawodowego. 

 

5.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącą   oddziału. 

 

V WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§16 
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1. Do przedszkola uczęszczają dzieci, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym skończą     

7 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Gromnik z zastrzeżeniem  pkt2 i 2a. 

2. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny do ukończenia 9 roku życia. 

2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku w 

przypadku wolnych miejsc.   Decyzję o przyjęciu do przedszkola 2,5-letniego dziecka podejmuje 

dyrektor, a uzasadnieniem w tym wypadku może być: 

1) sytuacja rodzinna dziecka (np. dziecko z rodziny patologicznej, które powinno jak 

najwięcej czasu spędzać poza domem), 

2) sytuacja prawna dziecka (np. adopcja, rodzina zastępcza), 

3) sytuacja materialna rodziny, 

4) szybki, intensywny rozwój dziecka. 

 

3. Dziecko 6 – letnie jest obowiązane odbyć obowiązkowe roczne   przygotowanie przedszkolne, 

obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,               

w którym dziecko kończy 6 lat. 

4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny  na wolne miejsca 

w przedszkolu od 01.03.do 31.03 w oparciu o złożone przez rodziców lub prawnych opiekunów 

wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola. 

 

5. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego , w terminie  7 dni poprzedzających 

termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 

6. Ustala się pierwszą grupę kryteriów rekrutacji, które mają jednakową  wartość : 

1) Dziecko z rodziny wielodzietnej 

2) Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością 

3) Dziecko matki lub ojca niepełnosprawnego 

4) Dziecko rodziców niepełnosprawnych 

5) Dziecko, których rodzeństwo ma orzeczoną niepełnosprawność  

6) Dziecko matki lub ojca samotnie wychowującego dzieci 

7) Dziecko objęte pieczą zastępczą. 

      7.  Ustala się drugą grupę kryteriów przy czym każde kryterium ma określoną liczbę punktów: 

 

1)Dziecko 5-letnie,(dotyczy dzieci, które w bieżącym roku  ukończą 5 lat,  a w następnym 

roku szkolnym zostaną objęte obowiązkiem przedszkolnym) –6pkt. 

2) Dziecko 4-letnie,(dotyczy dzieci, które w bieżącym roku ukończą 4 lata) – 5 pkt. 

3)  Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących, studiujących, uczących się    

w  systemie dziennym - 4pkt.                                                                                                         

4) Dziecko jednego z rodziców/prawnych opiekunów/ pracujących, studiujących, uczących 

się  w systemie dziennym lub niepracujących – 3pkt.                                                                       

5) Dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu– 2 pkt.                                 

6) Liczba zdeklarowanych godzin korzystania z usług przedszkola:  8-9 godzin   -  1 pkt. 

 

8.  Rodzice lub prawni opiekunowie dołączają do wniosku dokumenty i oświadczenia 

potwierdzające spełnianie przez dziecko kryteriów. 
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9. Dzieci nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach                       

i w trybie dotyczącym obywateli polskich.  

 

10. Szczegółowe zasady rekrutacji dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki:  

1) Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Deklaracja o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego” oraz „Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego 

przedszkola”.  

2) Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje kierownik przedszkola.  

3) W przypadku liczby przekraczającej liczbę miejsc dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną.  

4) Powołana komisja rekrutacyjna składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej .  

5) Komisji rekrutacyjnej przewodniczy wybrany nauczyciel spośród członków rady 

pedagogicznej powołanych do prac w komisji.  

6) Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

7) Rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się co roku wg ustalonego harmonogramu. 

 

11. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania                     

i opieki. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - opiekuńczo -wychowawczego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) zapewnienia warunków pełnego bezpieczeństwa i higieny zajęć,  

3) właściwie, zgodnie z zasadami higieny przyrządzania posiłków i spożywania ich, 

4) rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

5) sprawiedliwej i obiektywnej oceny postępów we wszystkich sferach rozwoju, 

6) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, zabawek                  

i gier. 

12. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest: 

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii, 

2) szanowanie odrębności każdego kolegi, 

3) przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przed- szkolnej, 

4) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności 

5) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, 

6) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, 

7) kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych, 

8) pomaganie słabszym kolegom, 

9) przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość 

 i piękno. 

 

13. W przedszkolu przestrzega się prawa dziecka oraz upowszechnia się wiedzę o tych prawach 

poprzez edukację dzieci, pedagogizację rodziców, zapoznanie z Konwencją o prawach dziecka  

 

14. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do  skreślenia dziecka               

z listy dzieci w wieku 2.5 – 5 lat przyjętych do przedszkola z (zastrzeżeniem ppkt 4)                              

w przypadku gdy: 

1) rodzice zalegają w opłatach za żywienie i pobyt, powiadamiając pisemnie rodziców lub 

opiekunów 
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2) dziecko nie uczęszcza do przedszkola bez usprawiedliwienia dłużej niż 1miesiąc, po 

uprzednim zawiadomieniu rodziców /opiekunów/, 

3) dziecko stanowi zagrożenie dla zdrowia i życia innych wychowanków,  

4) nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

 

§17 

 

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

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

 

VI  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§18 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności  

przedszkolnej - nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

 

2. Postanowienia niniejszego Statutu mogą ulec zmianie w związku ze    zmianami w przepisach 

oraz z organizacją pracy przedszkola. 

 

3.  Zmiany w Statucie wprowadzane są po uchwaleniu przez radę pedagogiczną i   sprawdzeniu 

zgodności z prawem. 

 

4. Statut został wprowadzony Uchwałą ………….. na posiedzeniu Rady Pedagogicznej              

w dniu ………………… 

 

 

 

 

 


