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PODSTAWA PRAWNA 

 

 

 Akt założycielski – Uchwała Radu Miasta Opola Nr LXIV/762/02 z dnia 29 sierpnia 

2002r. 

 Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz.U.z 1997r. Nr 78 poz. 483) 

 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991 . Nr 120,poz.526 z późn.zm.,) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.z 

2016r.poz.1943) 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 59 , 949). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017r. poz. 60 , 949). 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity. Dz.U.z 2016r. poz. 

1379 z późn. zm.) 

 Akty wykonawcze Ministerstwa Edukacji Narodowej na podstawie ustaw: Prawo 

oświatowe, Przepisy wprowadzające, Karta nauczyciela. 

 Ustawa z dnia 14 marca 2014r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych ( Dz.U. z 

2014r., poz.498. 

 Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2016r., poz.239). 

 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity: Dz.U.z 

2016r., poz. 922). 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity : z 2016r.,poz 

1870). 

 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst 

jednolity: Dz.U. z 2016r.,poz.575). 

 Ustawa z dnia 25 lutego 1964r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.U.z 

2017r.,poz.682). 

 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego.(tekst 

jednolity :Dz.U.z 2016r.,poz.23.868.996.1579.2138, z 2017r). 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2016r.,poz.902).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 luty 2017r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej (Dz.U. z 2017r., poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz.U.z 2017r., poz.649) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie zasad  

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach 
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NASZE DZIAŁANIA OPARTE SĄ NA CZTERECH 

FILARACH EDUKACJI 
 

1)   UCZYĆ ABY WIEDZIEĆ ; 

2)   UCZYĆ SIĘ ABY BYĆ; 

3)   UCZYĆ BY MÓC ODDZIAŁYWAĆ NA SWOJE ŚRODOWISKO 

4)   UCZYĆ SIĘ , ABY ŻYĆ WSPÓLNIE- EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA 

5)   NASZE DZIAŁANIA SĄUKIERUNKOWANE NA DZIECKO  

      W CELU; 

6)   KSZTAŁTOWANIA ŚWIADOMOŚCI WŁASNEGO CIAŁA ORAZ  

      MOŻLIWOŚCI WŁASNEGO ORGANIZMU; 

7  ) KSZTAŁTOWANIA WŁASNEGO „JA” ORAZ POSTAWY  

      EMPATII W STOSUNKU DO DRUGIEGO CZŁOWIEKA W  

      ZROZUMIENIU DLA JEGO INNOŚCI ; 

8)   KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH ZACHOWAŃ W STOSUNKU 

      DO OTACZAJĄCEJ PRZYRODY ; 

9)   NABYWANIE I BOGACENIE WIEDZY ORAZ WTKORZYSTANIE  

      JEJ W PRAKTYCE ; 

10) UŚWIADOMIENIE DZIECKU ZAGROŻEŃ I I SYTUACJI  

      NIEBEZPIECZNYCH  I UNIKANIA ICH ORAZ WŁAŚCIWEGO 

      REAGOWANIA NA NIE ; 

11) KSZTAŁTOWANIE CZYNNYCH POSTAW WOBEC ZDROWIA 

      WŁASNEGO I INNYCH ; 

12) KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI  EKOLOGICZNEJ ORAZ  

      ZNACZENIA ŚRODOWISKA  PRZYRODNICZEGO DLA  

      NASZEGO ZDROWIA FIZYCZNEGO O PSYCHICZNEGO ; 

13) ROZWIJANIE ZDOLNOŚCI DO SAMOKONTROLI,  

      SAMOOBSERWACJI I SAMOPIELĘGNACJI  ZDROWIA ORAZ  

      DO WSPIERANIA INNYCH LUDZI W TYCH ZACHOWANIACH ; 

14) KSZTAŁTOWANIA UMIEJĘTNOŚCI  OKREŚLONYCH   

      MIANEM ŻYCIOWYCH ; 
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POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

 

1. Przedszkole Publiczne Nr 37 „Elemelek” ma swoją siedzibę przy ulicy Jesionowej 8 

budynek jest własnością Miasta Opola. 

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Opole 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty. 

4.  W pieczęciach i stemplach ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmi: 

 

„Przedszkole Publiczne Nr 37  

„ELEMELEK” 

45-409 Opole, ul. Jesionowa 8 

Tel / fax 077) 44-20-336 

NIP 754-27-23-365” 

 

CELA I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 2 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym oraz przepisach 

wydanych na jego podstawie, a w szczególności: Podstawie Programowej Wychowania 

Przedszkolnego, koncentrując się na zapewnieniu dzieciom opieki i stworzeniu warunków do 

wszechstronnego rozwoju. Działania i przedsięwzięcia zapewniają wszystkim dzieciom 

rozwijanie zainteresowań, osiąganie sukcesów na miarę ich możliwości oraz indywidualny 

rozwój każdego dziecka, zabezpieczając tym samym realizację przyjętej przez nauczycieli i 

rodziców koncepcji pracy przedszkola, ukierunkowanej szczególnie na działalność 

artystyczną promującą działania twórcze. 

2. Szczegółowe cele i zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji ustalane są w 

rocznych programach pracy przedszkola i w planach poszczególnych oddziałów 

przedszkolnych i dotyczą: 

1) wspomagania dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowania systemu wartości, w tym wychowania dzieci tak aby lepiej orientowały się w 

tym co jest dobre, a co złe; 

3) rozwijania u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach 

z dziećmi i dorosłymi; 

4) kształtowania u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych 

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

5) stwarzania warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troski o zdrowie dzieci i sprawność fizyczną; 

7) zachęcania do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

8) budowania dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
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9) wprowadzania dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

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

10) kształtowania u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

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

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

ważne w edukacji szkolnej; 

12) wdrażania dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;  

13) wspomagania rozwoju umysłowego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych;  

14) pomagania dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń;  

15) wychowania dla poszanowania roślin i zwierząt; 

16) wspomagania rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;  

17) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz rodziny w wychowaniu dziecka i 

przygotowanie go do nauki w szkole . 

18) kształtowania gotowości do nauki czytania i pisania;  

19)  tworzenia warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie 

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania umiejętności czytania); 

20) przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym; 

21) umożliwienia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej - przygotowanie dzieci do posługiwania się 

językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie 

ich świadomości narodowej, etnicznej i językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do 

nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych 

etapach edukacyjnych (nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego oraz dzieci, u których z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego 

wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym 

nowożytny ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dziecka); 

22) kształtowania u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do nabywania 

umiejętności pisania. 

 

 

SPOSOBY REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 

1.Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu 

o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi 

programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

1) szczegółowe cele edukacyjne 

2) tematykę materiału edukacyjnego 
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3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu 

4) dostosowanie programu  do potencjału i możliwości grupy. 

 

4.Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród 

programów gotowych lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora  

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami 

 

5.Przed dopuszczenie programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, 

dyrektor przedszkola może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

posiadającego wyższe wykształcenie i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu 

nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w przedszkolu 

6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego 

7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola 

8. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią 

zestaw programów wychowania przedszkolnego 

9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

 

 

                                                                    §  2a 

Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w 

przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

 1.Realizację przez nauczyciela zadań zapisanych w § 15 niniejszego statutu. 

 2. Odpowiednie oświetlenie , wentylację i ogrzewanie pomieszczeń 

 3.Prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organami 

zajmującymi się ruchem drogowym. 

4.Kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów 

dokonuje dyrektor przedszkola co najmniej raz w roku. 

5. Umieszczenie w widocznym miejscu plany ewakuacji przedszkola. 

6. Oznaczenie dróg ewakuacji w sposób wyraźny i trwały. 

7. Zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren przedszkola w sposób 

uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię. 

8. Ogrodzenie terenu przedszkola. 

9. Zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych , studzienek i innych zagłębień; 

10.Zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni i pomieszczeń 

gospodarczych. 

11. Wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. 

12 .Wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki 

zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach 

udzielania pomocy. 
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13. Dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci w tym 

dzieci niepełnosprawnych. 

14. Zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i 

wycieczkach poza teren przedszkola. 

15. Przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

                                                                     § 2b 

 

 

Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez: 

 

1)    realizację przyjętego Programu wychowawczo-profilaktycznego; 

2)    rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów wychowanków; 

3) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzem, wolontariuszami 

organizacji działających na rzecz dziecka i rodziny; 

4) działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji między 

rówieśnikami; 

5)  promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6)  prowadzenie profilaktyki stomatologicznej; 

 

                                                                   § 2c 

Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą , pedagogiczną i 

psychologiczną nad wychowankami poprzez: 

1.Organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi dziećmi i ich rodzicami 

2.Rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku szkolnego w 

celu rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych 

i materialnych. 

3.Organizację wycieczek/imprez (dni adaptacyjnych), integracyjnych 

4.Pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana przez nauczyciela, 

pedagoga lub psychologa przedszkolnego 

5.Udzielanie niezbędnej doraźnej pomocy przez wychowawcę lub przedstawiciela dyrekcji. 

6.Współpracę z Poradnią Psycholgiczno-Pedagogiczną, w tym specjalistyczną. 

7.Respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń/opinii poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

8.Organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy 

edukacji. 

9.Przekazanie informacji o możliwości wsparcia wychowanków znajdujących się w trudnej 

sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych , zgodnie z zasadami 

określonymi przez organ prowadzący. 

Przedszkole prowadzi  zajęcia  z dziećmi szczególnie uzdolnionymi poprzez; 

 

 

1.Objecie opieką psychologiczn-pedagogiczną , dostosowanie programu wychowania 

przedszkolnego, metod i form oraz tempa pracy do możliwości i potrzeb dziecka. 
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2. Rozwój zdolności dziecka w ramach przygotowania do konkursów oraz zajęć dodatkowych 

rozwijających uzdolnienia. 

3. Wspieranie dziecka w twórczych działaniach muzycznych , plastycznych, sportowych 

poprzez realizowanie zadania „Edukacja przez ruch” 

4.Indywidualizację procesów wychowawczo- dydaktycznych. 

5. Nad wychowankiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych , zgodnie z zasadami 

określonymi w  § 7 statutu przedszkola. 
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                                                                      §  2d 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegającej na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, 

wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

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

środowiska edukacyjnego. 

2. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i 

ich rodzinom pomoc psychologiczno- pedagogiczną poprzez:  

1) diagnozowanie środowiska wychowanków; 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i 

umożliwianie ich zaspokajania;  

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka; 

4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5) wspieranie dziecka uzdolnionego; 

6) podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z programu 

wychowawczo- dydaktycznego przedszkola i wspieranie nauczycieli w tym zakresie; 

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców i 

nauczycieli; 

8) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w 

uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

12) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

3. Zadania o których mowa w ust.1, są realizowane we współpracy z:  

1) rodzicami dzieci;  

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola; 
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3) poradnią psychologiczno- pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi; 

4) innymi przedszkolami; 

5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.   

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno- pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.  

5. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna może być udzielana na wniosek:  

1) rodziców; 

2) nauczyciela wychowawcy; 

3) psychologa; 

4) poradni psychologiczno- pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

5) Dyrektora; 

6) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 

7) pomoc nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego.  

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna organizowana w Przedszkolu może być w  

     formie: 

1) zajęć specjalistycznych; korekcyjno- kompensacyjnych, terapii logopedycznej; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

3) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców.  

 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

§ 3 

 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

2. Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący. Kieruje 

bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz.  

Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli oraz 

pracowników administracji i obsługi. 

2a. Do kompetencji dyrektora należy w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

2) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej oraz rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez przedszkolu. 

6) współpracuje z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotna nad dziećmi (art. 

68 ust 1 pkt 11 ). 
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7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

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

specjalnego dziecka; 

10) organizuje zajęcia dodatkowe; 

11) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko, o spełnianiu przez 

dziecko obowiązku przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie; 

12) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 

13) decyduje w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom; 

2b. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez 

wizytatora) jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.  

2c. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor zawiadamia organ prowadzący jednostkę 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej 

niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

3. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.  

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele 

pracujący w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział,                    

z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek 

Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji,                               

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola; 

2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola; 

3) Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który                

nie może być sprzeczny z przepisami prawa. 

3a. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego zmian; 

3) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej oraz regulaminu pracy; 

4) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy; 

6) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

7) ustalenie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu 

doskonalenia pracy przedszkola. 

3b. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) projekt planu finansowego Przedszkola, składanego przez Dyrektora;  

2) projekt arkusza organizacji przedszkola; 

3) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,  
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4) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

tygodnia; 

5) propozycje dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- 

wychowawczych i opiekuńczych.  

4.Rada Pedagogiczna może występować z wnioskami do organu prowadzącego o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 

5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów co najmniej 

połowy jej członków. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokółowane. 

7. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub rodziców a także innych 

pracowników placówki.  

4. Rada Rodziców 

1) W przedszkolu działa Rada Rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców dzieci; 

2) W skład Rad Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału; 

3) W wyborach, do rady rodziców, przeprowadzanych na pierwszym zebraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic; 

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

z Prawem oświatowym i przepisami wykonawczymi oraz ze Statutem Przedszkola; 

5) Regulamin Rady Rodziców określa w szczególności: strukturę wewnętrzną i tryb pracy 

rady a także szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców; 

6) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy określa regulamin Rady Rodziców; 

7) Organy przedszkola współpracują ze sobą na zasadzie wymiany informacji, opiniowania               

i wnioskowania w sprawach dotyczących organizacji pracy przedszkola, a w szczególności: 

a) przedstawiciel Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym w wybranych zebraniach 

Rady Pedagogicznej, 

b) Rada Rodziców może opiniować i wnioskować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej                        

w sprawach dotyczących doskonalenia warunków pobytu dziecka w przedszkolu, 

c) Rada Pedagogiczna współdziała z Radą Rodziców w pozyskiwaniu ogółu rodziców                      

do udziału w realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, 

d) wymiana informacji między organami odbywa się na zebraniu ogółu rodziców; 

8) W sprawach spornych organy wypracowują wspólne stanowisko w drodze dyskusji                     

i uzgodnień: 

a) sprawy sporne między organami będą rozstrzygane na wspólnym zebraniu 

zainteresowanych, 

b) zebrania zwołuje Dyrektor na wniosek co najmniej jednej z zainteresowanych stron, 

c) w przypadku braku porozumienia w określonej sprawie Dyrektor Przedszkola                    

lub przedstawiciel organu ma prawo do zwrócenia się do Organu Prowadzącego                  

lub Organu Sprawującego Nadzór Pedagogiczny o rozstrzygnięcie sporu zgodnie z podziałem 

kompetencji określonych w ustawie. 
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§ 3a 

ZASADY WSPÓŁPRACY ORGANÓW PRZEDSZKOLA 

 

1. Każdy z organów przedszkola ma możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem 

przedszkola. 

2. Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach 

dotyczących życia jednostki. 

3. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga dyrektor Przedszkola, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.  

4. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz jednostki na drodze 

polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę 

poglądów. 

5. W zależności od rodzaju stron wchodzących w spór/konflikt przewiduje się następujące 

zasady postępowania: 

1) konflikt Dyrektor - Rada Pedagogiczna: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a rada pedagogiczną rozstrzygane są na zebraniach rady 

pedagogicznej, 

b) w przypadku dużej rangi konfliktu i trudności w rozwiązaniu sporu wewnątrz przedszkola 

można zwrócić się o pomoc w rozstrzygnięciu do „mediatora”. 

2) konflikt Dyrektor – Rada Rodziców: 

a) spory pomiędzy dyrektorem, a radą rodziców rozstrzygane są na zebraniach zarządu rady 

rodziców z udziałem dyrektora, 

b) w przypadku niezadowalającego rozstrzygnięcia sporu jedna ze stron może zwrócić się o 

pomoc w rozwiązaniu do organu prowadzącego. 

 

ORGANIZACJA   PRACY     PRZEDSZKOLA 

§ 4 

 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. 

2. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, 

zatwierdzają:  Związki Zawodowe ,Organ Prowadzący przedszkole, Organ sprawujący 

Nadzór Pedagogiczny. 

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

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

2) liczbę pracowników pedagogicznych łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

administracji i obsługi; 

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ Prowadzący. 

4. Arkusz organizacyjny wyznacza dzienny czas pracy przedszkola w danym roku szkolnym.   

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę   

programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola programy 

wychowania przedszkolnego. 
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6. Organ Prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej nadaje imię przedszkolu. 

7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 
§ 5 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący w miarę 

możliwości dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i 

uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25. 

3. Przedszkole do realizacji zadań statutowych (art. 108. Ustawy –Prawo oświatowe) posiada: 

1) Pomieszczenia do nauczania , wychowania i opieki; 

2) gabinety: dyrektora , intendenta, pokój nauczycielski z biblioteką;            

3)  szatnię dla dzieci; 

4) łazienki z umywalkami dla dzieci przy każdej Sali; 

5) łazienkę i szatnię dla personelu; 

6) kuchnię z zapleczem gospodarczym; 

7) pomieszczenia gospodarcze; 

8) piwnice-magazyny. 

4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z własnego ogrodu przedszkolnego. 

Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt 

dzieci w ogrodzie. 

 

§ 6 

 

1. Podstawowymi formami działalności wychowawczo- dydaktycznej są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających 

trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

3. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie 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-1/4 czasu) dzieci spędzają w 

ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy 

ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i 

ogrodnicze itp.) 

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

zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu 

wychowania przedszkolnego. 
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4) pozostały czas – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się 

jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne), pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.   

4. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy    

programowej, określa Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

5. Czas trwania nauki religii i innych zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15- 20 minut; 

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

6. Naukę religii organizuje się na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), poza czasem 

przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

7. W przedszkolu obowiązkowo zapewnia się formę zajęć dodatkowych dzieciom 

odbywającym przygotowanie przedszkolne (rytmika, język obcy nowożytny).  

8. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dziecku wynosi: 

1) około15-20 minut z dziećmi w wieku 3 – 4 lata; 

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

      

§ 7 

 

Zapewniając prawidłową realizację procesu wychowawczo-dydaktycznego przedszkole 

współpracuje z: 

1) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

2) Szkołą; 

3) Placówkami zdrowia; 

4) Placówkami kulturalno-oświatowymi; 

5) Zakładami pracy w najbliższym otoczeniu. 

Nauczyciel przedszkola na bieżąco i systematycznie rozpoznają indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne dziecka oraz indywidualne możliwości psychofizyczne w tym 

trudności. Rozpoznaje też zainteresowania i uzdolnienia dziecka na podstawie obserwacji 

pedagogicznych, które kończą się oceną gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

1. Przedszkole w miarę możliwości, po uzyskaniu opinii Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej o potrzebie wczesnego wspomagania, orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy nauczyciela, ucznia, rodziców ucznia, 

poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

2. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                

w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i 

jego rodziną. Zadania zespołu to: 

1) rozpoznawanie; 

2) planowanie; 

3) koordynowani; 

4) ocena efektywności. 
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3. Zespół powołany przez Dyrektora Przedszkola: 

1) ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególne uzdolnienia; 

2) określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub 

opinię- także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii; 

3) planuje działania z zakresu doradztwa edukacyjno- zawodowego i sposobu i realizacji w 

przypadku ucznia gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej; 

4) dokonuje oceny efektywności i pomocy udzielanej dzieciom; 

5) podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

4. Za realizację zaplanowanej pomocy są odpowiedzialni poszczególni nauczyciele 

specjaliści pracujący w przedszkolu. Dla usprawnienia prac zespołu Dyrektor powołuje osobę 

koordynującą, która może kierować pracami jednego lub kilku zespołów. 

 

ORGANIZACJA WSPARCIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ    

ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNO-WYCHOWAWCZYCH 

 

 1.Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi poprzez: 

 1) zapewnienia dzieciom niepełnosprawnym specjalistyczną pomoc terapeutyczną , 

logopedyczną  zgodnie z orzeczeniem poradni psychologiczno- pedagogicznej. 

 2) współpracę z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w zakresie ustalania najbardziej 

efektywnych form i metod pracy rewalidacyjnej. 

 3) wspomaganie w uzgodnieniu z rodzicami ( opiekunami prawnymi ) rozwoju dziecka a w 

szczególności wyrównywanie i korygowanie deficytów rozwojowych, eliminowanie przyczyn  

 4) informowanie o możliwości przeprowadzenia specjalistycznych badań dziecka na wniosek 

lub zgodę rodziców. 

2. Nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem posiadającym orzeczenie o  potrzebie 

kształcenia specjalnego tworzą zespół. 

3. Koordynatorem zespołu jest jeden z wychowawców grupy. 

4. Członkowie zespołu wspólnie opracowują indywidualny program edukacyjno- 

terapeutyczny (IPET), w którym uwzględnia się poszczególne formy wsparcia i okres ich 

udzielania. 

5. Zespół realizuje go w ramach zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, dodatkowych 

oraz rewalidacyjnych na podstawie dwukrotnie dokonanej w roku szkolnym oceny 

efektywności podejmowanych działań, ustalają wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. 

6. Dyrektor na piśmie informuje rodziców o proponowanych formach wsparcia oraz 

przekazuje im kopię indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. 

7.Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych  zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu. 

8.Zajęcia rewalidacyjne prowadzone są przez nauczycieli mających odpowiednie kwalifikacje 

specjalistyczne zgodne z niepełnosprawnością dziecka. 

9. W miarę potrzeb , za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu może powstać oddział 

integracyjny, w którym liczba dzieci powinna wynosić od 15 do 20 dzieci w tym do 5 dzieci 

niepełnosprawnych. 
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§ 8 

 

1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola na wniosek Rady 

Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, uwzględnia zapisy 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wymagania zdrowotne, higieniczne a 

także jest dostosowany do oczekiwań rodziców. 

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

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

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 9 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny (od września do sierpnia następnego roku). 

W okresie wakacyjnym pełni dyżur w terminie ustalonym przez Organ Prowadzący na 

wniosek Dyrektora Przedszkola. 

2. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, określonej w odrębnych przepisach, w wymiarze 

5 godzin dziennie. 

3. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach: 

od 7.00 do 12.00. 

4.Ustala się odpłatność za zajęcia wychowawczo- dydaktyczne i opiekuńcze  

Świadczone powyżej 5 godzin dziennie, w szczególności za: 

1) Nadzór i opiekę nad dzieckiem podczas jego udziału w indywidualnych i grupowych 

zabawach, takich jak: słuchanie muzyki, bajek gry stolikowe, zabawy tematyczne, manualne, 

konstrukcyjne, badawcze itp. odbywających się w pomieszczeniach i na zewnątrz 

przedszkola; 

2) Działania opiekuńcze dostosowane do wieku i potrzeb dziecka, związane z higieną 

osobistą, samoobsługą, spożywaniem posiłków, wypoczynkiem dziecka oraz zajęcia 

relaksacyjno- wyciszające; 

3) Opiekę większej liczby osób niż tylko nauczyciela w czasie spacerów i wycieczek poza 

terenem przedszkola; 

4) gry, zabawy i programy edukacyjne wspomagające rozwój dziecka w sferach: umysłowej, 

psychofizycznej, emocjonalnej i społecznej; 

5) Zabawy i zajęcia muzyczne, plastyczne, teatralne i inne rozwijające uzdolnienia, 

zainteresowania i aktywność twórczą dziecka; 

6) Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, terapeutyczne i profilaktyczne wspomagające dziecko 

w rozwoju; 

7) Zajęcia przygotowujące dzieci do udziału w konkursach, przeglądach oraz imprezach 

artystycznych i okolicznościowych; 

8) Zajęcia związane z realizacją programów autorskich i innowacji pedagogicznych 

poszerzających podstawę programową wychowania przedszkolnego. 
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§ 10 

 

1.Odpłatność za świadczenia pobytu dziecka w przedszkolu ustala się na podstawie 

obowiązujących przepisów oraz zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Opola w 

sprawie ustalania wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego . 

2.Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za godzinę 

na pierwsze dziecko. Opłata ulega obniżeniu o 50 % na drugie i kolejne dziecko z danej 

rodziny korzystające z wychowania przedszkolnego. Obniżenie opłaty na dane dziecko 

przysługuje tylko z jednego tytułu. 

Dzieci 6 letnie realizujące obowiązek szkolny pokrywają koszty pobytu w przedszkolu  

związane jedynie z wyżywieniem 

3.Zakres świadczeń i odpłatności określa umowa pomiędzy dyrektorem przedszkola a 

rodzicami: 

1) umowa w sprawie korzystania z usług przedszkola zostaje zawarta na okres jednego roku; 

2) umowa wygasa w przypadku nieuiszczania terminowych opłat za przedszkole oraz nie 

stosowanie się do regulaminu obowiązującego w przedszkolu; 

3) umowa zostaje zawarta przed lub z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do 

przedszkola, która określa w szczególności: 

a) okres na jaki jest zawierana, 

b) godziny realizacji podstawy programowej, 

c) dzienny czas pobytu dziecka w przedszkolu, 

d) zakres korzystania z posiłków. 

4. Opłaty za świadczenie rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą do dnia 10-go każdego 

miesiąca za dany miesiąc (opłatę wnosi się na wskazany przez Dyrektora Przedszkola 

indywidualny numer rachunku bankowego utworzony dla każdego dziecka)  

5. Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym wprowadza wysokość stawki żywieniowej, która 

równa się wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzenia posiłków. 

 6. Terminy wnoszenia opłat są ustalane na pierwszym ogólnym zebraniu z rodzicami i 

podane do wiadomości rodziców, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przedszkola. Za 

nieterminowe uiszczanie opłaty, naliczane są odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki. 

 

§ 11 

 

1. Dyrektor Przedszkola może organizować grupy łączone – odpowiednio do zmniejszonej 

frekwencji wychowanków. 

2. Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi, pozostają do dyspozycji Dyrektora, 

realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola. 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 12 

 

1. Zadania nauczycieli i pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w 

czasie zajęć organizowanych przez przedszkole: 
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1) systematyczne wpajanie dzieciom zasad bezpiecznego zachowania się; 

2) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowanie dzieci 

stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

3) zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie 

potrzeby zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora Przedszkola lub skierowanie tej osoby do 

Dyrektora; 

4) niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora Przedszkola o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub 

życia dzieci. 

 

§ 13 

 

1.W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

1) nauczyciele w przedszkolu posiadają kwalifikacje określone w odrębnych przepisach 

2) w uzgodnieniu z organem prowadzącym w przedszkolu można zatrudnić dodatkowo 

nauczycieli wspomagających proces edukacji ,posiadających kwalifikacje do prowadzenia 

zajęć  specjalistycznych 

2.  Szczegółowy zakres obowiązków pracowników, znajdujący się w teczkach akt osobowych 

pracowników, ustala Dyrektor Przedszkola. 

3.  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

4. Dyrektor Przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

5. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go inny nauczyciel, 

wyznaczony przez Dyrektora na podstawie pełnomocnictwa wydanego przez Dyrektora 

Przedszkola. 

6.  Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest: 

1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości; 

2) przestrzeganie ustalonego z zakładzie pracy czasu pracy i wykorzystanie go w sposób jak 

najbardziej efektywny; 

3) dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników i przejawianie w tym celu 

inicjatywy; 

4) przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów 

przeciwpożarowych; 

5) odpowiedzialność materialna za powierzony jego pieczy majątek; 

6) czynny udział w naradach i szkoleniach; 

7) poddawanie się okresowym badaniom lekarskim, uaktualnianie karty zdrowia; 

8) wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy przedszkola. 
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§ 14 

 

1. Dyrektor Przedszkola powierza wychowawstwo w poszczególnych oddziałach dwóm 

nauczycielkom. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel w miarę 

możliwości opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do 

przedszkola. 

 

§ 15 

 

1.  Nauczyciel obowiązany jest: 

1) Opracowywać miesięczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej, który zawiera: 

a) tematykę kompleksową,  

b) cele ogólne wynikające z podstawy programowej, 

c) cele operacyjne: 

- zamierzone efekty pracy, które po wyznaczonym czasie powinny być widoczne u dzieci 

(wiedza, sprawności, umiejętności), 

- sposoby sprawdzania czy dane efekty zostały osiągnięte, bądź w jakim stopniu metody i 

formy pracy wpłynęły na stopień realizacji celów, 

d) sytuacje edukacyjne przemyślane w aspekcie wszechstronnego rozwoju dziecka, 

wynikającego z zaplanowanych celów i efektów pracy pedagogicznej: praca, nauka, zabawa 

(liczne i różnorodne zabawy), zajęcia z uwzględnieniem form organizacyjnych dotyczących 

pracy z całą grupą, współpracy w zespole, 

e) literaturę metodyczną, z której korzysta nauczyciel, 

f) literaturę dla dzieci, pomoce dydaktyczne różnego rodzaju; 

2) organizować pracę indywidualną z uwzględnieniem współpracy ze specjalistami; 

3) współpracować z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

4) wspierać rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania; 

5) prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

6) prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) 

z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio-letnich; 

7) przedstawiać zgromadzone informacje rodzicom oraz pracownikom poradni 

psychologiczno -pedagogicznej w razie potrzeby dokonanie wspólnie pogłębionej diagnozy 

związanej ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi; 

8) nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne wszystkich dzieci w oddziale, co najmniej 

dwa razy w roku, rejestrując spostrzeżenia na arkuszach obserwacyjnych; 

9) wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego wspomagania ich   rozwoju; 

10) dokumentację gromadzi w indywidualnej teczce dziecka, która zawiera: kwestionariusz- 

dane o dziecku, ankietę, wywiad z rodzicami, opinie uzyskane od specjalistów (wyłonione 

dzieci), harmonogram pracy dydaktyczno-wyrównawczej (wybranych dzieci); 

11) przedstawia Radzie Pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia dziecka będące wynikiem tej 

pracy; 
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12) opracowywać, na podstawie diagnozy przedszkolnej, indywidualny program 

wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, realizowany w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

13) prowadzić współpracę ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej celem 

uzyskania wszechstronnej pomocy dla swoich wychowanków i doradztwa dla ich rodziców; 

14) nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp.; 

14a) szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa; 

15) odpowiada cywilnie lub karnie za tragiczne skutki wynikłe z braku swojego nadzoru; 

16) współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań 

wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego            

w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania                   

i rozwoju; 

17) nauczyciel w razie potrzeby, pomaga rodzicom w nawiązywaniu kontaktu                             

ze specjalistami z poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

18) nauczyciel prowadzi dokumentację procesu dydaktycznego, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

19) nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego, 

który powinien spełniać wymagania określone w obowiązującej ustawie o systemie oświaty i 

przepisach wykonawczych; 

20) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

ze strony Dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym 

zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych; 

21) nauczyciel bierze czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizuje jej 

postanowienia i uchwały; 

22) nauczyciel inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

23) nauczyciel w ramach czasu pracy, poza pensum dydaktycznym, podejmuje się realizacji 

zadań dodatkowych według własnych możliwości, zdolności i zainteresowań; 

24) nauczyciel realizuje inne zadania zlecone przez Dyrektora Przedszkola, wynikające                 

z bieżącej działalności placówki; 

25) nauczyciel odpowiada służbowo przed Dyrektorem za poziom pracy wychowawczo-

dydaktycznej i opiekuńczej oraz za stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń, przydzielonych 

mu środków dydaktycznych. 
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                                                              § 15a 

 

OPIEKA NAD DZIECKIEM PODCZAS ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU 

               oraz  warunki bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu 

 

1.Przedszkole zapewnia opiekę nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem- zgodnie z zasadami zapewniającymi bezpieczeństwo 

2.Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną zapewniającą bezpieczeństwo. 

Podczas pobytu w przedszkolu dziecko pozostaje nieustannie pod opieką osoby dorosłej- 

nauczyciela wspomagającego , pomocy nauczyciela lub pracownika obsługi. 

3.W sytuacjach szczególnych na krótki okres czasy dopuszcza się sprawowanie opieki przez 

innych niż nauczyciel pracowników przedszkola: pomoc nauczyciela, woźną. 

1) nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 

zapewniając im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i 

psychicznym; 

2) nauczyciel każdorazowo sprawdza miejsce przebywania dzieci oraz sprzęt , pomoce i 

wykorzystywane narzędzia; 

3) organizację i program wycieczek oraz innych imprez dostosowuje się do wieku, potrzeb 

oraz zainteresowań dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej; 

4.Wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola zabezpiecza nauczyciel organizując dodatkowe 

osoby do opieki nad dziećmi (personel przedszkola lub rodzice) 

5. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w 

ilości 1 opiekun na 10 dzieci. 

6. Podczas wyjazdów na wycieczki lub pobytu na „zielonym przedszkolu opiekę na dziećmi 

sprawują osoby dorosłe w ilości 1 opiekun na 6 dzieci. 

7. W trakcie organizacji wyjazdów na basen ( jeśli są takie organizowane w ciągu roku 

szkolnego) opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości 1 opiekun na 7 dzieci. 

8. Podczas zajęć w wodzie za dzieci odpowiadają nauczyciele oraz przeszkoleni instruktorzy i 

ratownicy. Warunkiem uczestnictwa dzieci w zajęciach na basenie jest pisemna zgoda 

rodziców. 

9. Wszyscy pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami obowiązującymi w przedszkolu. 

1) obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy, gdy pomoc jest 

potrzebna . Nauczyciel zobowiązany jest zawiadomić dyrektora i rodziców o zaistniałym 

wypadku, zaobserwowanych niepokojących symptomach choroby dziecka; 

2) rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pogotowia 

ratunkowego w uzasadnionych przypadkach; 

3) rodzice mają obowiązek odebrać dziecko z Przedszkola w celu zastosowania leczenia;   

10. Szkolenia pracowników w zakresie BHP są prowadzone zgodnie z przepisami prawa w 

tym zakresie. 

11. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi z wyjątkiem 

udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania leków. 

12. W wyjątkowych przypadkach nauczyciel przechowuje leki i wydaje je dziecku na 

podstawie upoważnienia rodzica na podstawie decyzji lekarza. 
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13. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności dzieci na prowadzonych 

zajęciach wg godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 

14. W przedszkolu realizowany jest program wychowawczo – profilaktyczny, przyjęty 

corocznie do realizacji zgodnie z procedurami określonymi innymi przepisami. 

15. W ramach profilaktyki zdrowotnej w przedszkolu prowadzi się następujące działania: 

1) codzienne przebywanie dzieci na powietrzu; 

2) systematyczne wietrzenie sali  ( co najmniej co 3 godziny); 

3)systematyczne , dokładne mycie rąk ( przed każdym posiłkiem i kiedy zachodzi taka 

konieczność w ciągu całego dnia) 

4) codzienne mycie zębów po (co najmniej 2 głównych posiłkach) 

16. Zadania pracowników nie będących nauczycielami związane z zapewnieniem 

bezpieczeństwa. 

1) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo 

wychowankom; 

2) udzielanie pomocy dzieciom na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie 

uzasadnionych; 

3) informowanie o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu 

dzieci 

UBEZPIECZENIE DZIECI 

1.Dyrektor i wychowawcy informują rodziców ( opiekunów prawnych) o możliwości 

grupowego ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków przez przedszkole 

w firmie ubezpieczeniowej uzgodnionej i wybranej przez Radę Rodziców. 

2. Koszt ubezpieczenia ponoszą rodzice 

3. W przypadku braku ubezpieczenia dziecka przedszkole nie ponosi kosztów związanych z 

następstwami nieszczęśliwych wypadków. 

4. Rodzice mogą samodzielnie ubezpieczyć dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§ 16 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.  

2. Dyrektor Przedszkola na wniosek rodziców może przyjąć do przedszkola dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach, a mianowicie: 

1) przedszkole dysponuje wolnymi miejscami; 

2) oboje rodzice pracują zawodowo; 
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3) dziecko jest komunikatywne i zgłasza swoje potrzeby fizjologiczne; 

4) dziecko potrafi wykonywać proste czynności samoobsługowe. 

3. (uchylony) 

3a. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

4. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Dyrektor właściwej obwodowej 

szkoły po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

5. Rekrutacji do przedszkola dokonuje się na podstawie elektronicznego systemu naboru 

obowiązującego w mieście Opolu, według następujących zasad i kryteriów: 

1) przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

2) zasady oraz informacje o procedurze elektronicznej rekrutacji dzieci zamieszczone            

są na stronie internetowej Opolskiego Serwisu Oświatowego:  https://www.oswiata.opole.pl 

oraz udostępnione na tablicy informacyjnej w holu przedszkola; 

3) naboru, na podstawie zarejestrowanych w systemie kart, dokonuje Dyrektor Przedszkola, 

zgodnie z kalendarzem elektronicznej rekrutacji. 

6. Dyrektor ma prawo wymagać dodatkowego potwierdzenia danych zawartych w karcie 

zgłoszenia dziecka. 

7. Dzieci 6 letnie są zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne, dzieci w 

wieku 3- 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego.  

8. Rodzice /prawni opiekunowie tych dzieci są zobowiązani dopełnić czynności zgłoszenia 

do przedszkola w okresie rekrutacji dzieci na nowy rok szkolny, a w trakcie roku szkolnego 

zapewnić dziecku regularne uczęszczanie do przedszkola. Przez niespełnianie obowiązku 

przygotowania przedszkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność na 

zajęciach edukacyjnych w przedszkolu w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 

obowiązkowych zajęć edukacyjnych 

9. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci spełniające kryteria 

przygotowane w oparciu o zapisy: 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59, 

- ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe    

Dz.U. z 2017r. poz. 60), 

- ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz. 1943 z późn. 

zm.) 

10.  Następnie w naborze rekrutacyjnym obowiązującym w danym roku szkolnym 

brane są pod uwagę kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Opole wraz z 

liczbą punktów za poszczególne kryteria oraz dokumenty potwierdzające spełnianie 

tych kryteriów. 

11. Zgłoszenia o przyjęcie do przedszkola rozpatrzone negatywnie w zasadniczej rekrutacji 

rozpatrywane są ponownie przez Dyrektora Przedszkola w miarę zwalniania się miejsc w 

ciągu roku szkolnego. 

12. Dokumentacja dotycząca rekrutacji dzieci do przedszkola jest przechowywana w 

kancelarii przedszkola.    
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§ 17 

 

1. Przedszkole zapewnia dziecku prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznejoraz ochrony i 

poszanowania ich godności osobistej; 

4) poszanowania godności osobistej; 

5) poszanowania własności; 

6) opieki i ochrony; 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8) akceptacji jego osoby. 

2. Prawa i obowiązki dziecka: 

1) Dziecko ma prawo do: 

a) akceptacji takim, jakie jest, 

b) życzliwego i podmiotowego traktowania podczas pobytu w przedszkolu ; 

c) poszanowania godności osobistej, podmiotowego traktowania, 

d) poszanowania własności, 

e) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej, 

f) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

g) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, 

h) zdrowego jedzenia, 

i) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,( organizowania zajęć i zabaw na świeżym 

powietrzu z wykorzystaniem sprzętu terenowego) 

j) dostosowanie czasu zajęć i zabaw do wieku i możliwości psychofizycznych dzieci; 

k) rozwijania własnych zainteresowań, zdolności, potrzeb, 

l) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju; 

m) pomoc w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych; 

n) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

o) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, 

p) zabawy i wyboru kolegów i koleżanek zabawy, 

q) badania i eksperymentowania; 

r) wykorzystania czasu wolnego , korzystania z dóbr kultury; 

s) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa); 

t) swobody myśli sumienia i wyznania; 

2) Dziecko ma obowiązek: 

a) przestrzegania ustalonych norm współżycia w grupie, 

b) nie krzywdzenia siebie i innych, 

c) poszanowania wspólnej własności, 

d) poszanowanie pracy innych osób (dzieci i dorosłych), 

e) przestrzegania zakazów dotyczących bezpieczeństwa, 

f) wywiązywania się z przydzielonych zadań, 
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g) sprzątania po zabawie. 

3. Opiekę nad wychowankami w drodze do przedszkola i po odebraniu od nauczycielki     

sprawują rodzice, prawni opiekunowie lub osoby przez nie pisemnie upoważnione, 

zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

4. W trosce o zdrowie innych dzieci oraz pracowników do przedszkola należy przyprowadzać 

dzieci zdrowe. 

5. Dyrektor może skreślić wychowanka z listy przyjętych do przedszkola na podstawie 

uchwały Rady Pedagogicznej w przypadku: 

1) gdy rodzice nie płacą do 1-go miesiąca za pobyt dziecka w przedszkolu (po uprzednim 

pisemnym powiadomieniu rodziców o tej decyzji); 

2) nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejnych 30 dni kalendarzowych i nie 

zgłaszanie tego faktu do przedszkola; 

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu; 

4) skreślenie z listy wychowanków nie obejmuje dziecka objętego obowiązkiem wychowania 

przedszkolnego. 

6. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy: 

1) do rodziców dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego, należy dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka                        

do przedszkola, a także zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

2) wychowywanie swoich dzieci w sposób odpowiedzialny i niezaniedbywanie ich; 

3) przekazywanie informacji związanych z ich dzieckiem, dotyczących możliwości 

osiągnięcia wspólnych (tj. domu i przedszkola) celów edukacyjnych; 

4) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez upoważnioną osobę 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie 

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych 

7) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka. 

8) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

9) Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

10) Przyprowadzanie do przedszkola dziecka w dobrej kondycji zdrowotnej; 

11) Troska o fizyczny i duchowy rozwój dziecka 

12) przestrzeganie rozkładu dnia ,przyprowadzanie i odbieranie dzieci w ustalonych 

godzinach;  

13) branie czynnego udział w zebraniach i zajęciach oraz spotkaniach grupowych; 

14) zapoznawanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów oraz stosowanie się do nich; 

15) dbanie o estetyczny i schludny wygląd dziecka; 

7. Rodzice winni stosować się do regulaminu przyprowadzania i odbierania dzieci z 

przedszkola: 

8. Ponadto rodzice maja obowiązek: 

1)wychowywać swoje dziecko w duchu odpowiedzialności za siebie i za innych, oraz 

poszanowania i akceptacji innych osób oraz ich przekonań; 

2) uczestniczyć czynnie w życiu przedszkola i stanowić ważną część społeczności lokalnej; 

3) poświęcać czas i uwagę swojemu dziecku i jego przedszkolu, aby wzmocnić ich wysiłki 

skierowane na osiągnięcie określonych celów edukacyjnych; 
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4) poznanie siebie nawzajem, współpracować ze sobą i doskonalić swoje umiejętności; 

9 .Rodzice (opiekunowie prawni) maja prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego przedszkola oraz 

programu wychowania przedszkolnego i planów pracy realizowanych w danym oddziale; 

2) wyboru oferty  dodatkowych zajęć edukacyjnych proponowanych przez przedszkole, w 

których będzie uczestniczyło ich dziecko; 

3) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka , jego zachowania i rozwoju; 

4) wyrażanie opinii na temat pracy przedszkola; 

5) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo- 

dydaktyczne; 

6) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek w zakresie rozpoznawania trudności 

wychowawczych i zapobiegania im; 

7) aktywnego uczestnictwa w życiu przedszkola; 

8) współuczestnictwa w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i 

dzieci; 

9)wymagania od przedszkola wysokiej jakości usług edukacyjnych; 

10) wychowania dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych , bez dyskryminacji ze 

względu na kolor skóry, rasę, narodowość, wyznanie, płeć oraz pozycję społeczną; 

11) występowania w imieniu dziecka do dyrektora przedszkola w obronie praw dziecka jeśli 

zostały one naruszone na zasadach określonych w statucie; 

 

                                                                  § 18 

 

 

 

1.W przedszkolu obowiązuje elektroniczny system rejestracji czasu pobytu dziecka w 

przedszkolu. 

1)  dzieci są przyjmowane do przedszkola w godzinach od 6.30 do 8.30; 

2)  dzieci są odbierane z przedszkola w godzinach zadeklarowanych przez rodziców 

(prawnych opiekunów), najpóźniej do godziny 17.00; 

3)  wszelkie odstępstwa od zadeklarowanych godzin przyjmowania i odbierania dzieci 

rodzice (prawni opiekunowie) zgłaszają u Dyrektora Przedszkola lub intendenta 

przedszkola 

4)  dziecko przyjmowane do przedszkola powinno być zdrowe; 

5)  w przypadku choroby dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu rodzice (prawni 

opiekunowie) niezwłocznie odbierają dziecko z przedszkola; 

6)  przyprowadzać lub odbierać dzieci mogą także upoważnione na piśmie przez rodziców 

(prawnych opiekunów) osoby, które maja zdolność do czynności prawnych (w myśl Kodeksu 

Cywilnego osoby powyżej 13 lat); 

7)  osoba upoważniona powinna posiadać przy sobie dowód tożsamości i na żądanie obsługi 

przedszkola okazać go; 

8)  przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

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

(np. jest pod wpływem alkoholu) uruchamia się wtedy procedurę przewidzianą w 

regulaminie; 
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2..W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola: 

1) przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki 

nauczyciel odpowiedzialny za dziecko zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Dyrektora 

placówki, a także skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka 

lub inną upoważnioną osobą, wskazaną w upoważnieniu; 

2)  w razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub inne osoby upoważnione nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej 

sytuacji policję; 

3)  do czasu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów), inna upoważnioną 

osobę lub policję nauczyciel nie może wyjść z dzieckiem poza teren przedszkola, ani też 

pozostawić go pod opieką inne osoby; 

 

14.Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 

1) zebrania ogólne - raz w roku; 

2) zajęcia otwarte - dwa razy w roku; 

3) kontakty indywidualne - według potrzeb; 

4) spotkania okolicznościowe według kalendarza imprez; 

5) spotkania rodziców z zaproszonymi do przedszkola specjalistami; 

6) wycieczki i wyjazdy organizowane z inicjatywy rodziców; 

7) zbieranie informacji (ankiety, rozmowy, wywiady); 

8) zajęcia warsztatowe; 

9) spotkania z rodzicami w celu wymiany doświadczeń oraz dyskusje na tematy 

wychowawcze organizowane zgodnie z planem współpracy z rodzicami na dany rok szkolny. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 19 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

3) udostępnienie Statutu przez wywieszenie w holu przedszkola; 

4) udostępnienie Statutu przez Dyrektora Przedszkola; 

5) udostępnienie na stronie internetowej przedszkola. 

3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, uwzględniający 

przychody i rozchody, zgodnie z ustaleniami z organem prowadzącym 

4. Przedszkole prowadzi następujące rachunki bankowe: wydatków, dochodów własnych, 

funduszu świadczeń socjalnych . 

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy 

7. Tekst jednolity Statutu wchodzi w życie z dniem 1.09.2017r 

8. Traci moc Statut Przedszkola Publicznego nr 37 „Elemelek” w Opolu z dnia  07.10.2016r 

9. Zmiany do Statutu mogą nastąpić w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia.  

 

 

 

     Data uchwalenia:  1.09.2017r 
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