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PODSTAWA PRAWNA 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082). 

 

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

(Dz. U. z 2020 r. poz. 910). 

 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1237,                 

z późn. zm.). 

 

4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.                       

z 2019 r. poz. 17). 

 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215,               

z późn. zm.). 

 

6. Akty wykonawcze do ustaw. 

 

7. Wytyczne przeciw/epidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia                                

19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej                   

i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku 

do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.                    

o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 

374, 567 i 1337). 
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SPIS TREŚCI 

 

ROZDZIAŁ I 

Nazwa i rodzaj Przedszkola oraz jego siedziba 

  

ROZDZIAŁ II 

Nazwa i siedziba organu prowadzącego, nazwa organu sprawującego nadzór  
 

ROZDZIAŁ III 

Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz 

zasad promocji i ochrony zdrowia 

 

ROZDZIAŁ IV 

Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego 

rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu                             

go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych –                                                                           

ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności 

 

ROZDZIAŁ V 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem 

 

ROZDZIAŁ VI 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców 

lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

 

ROZDZIAŁ VII 

Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania kontaktów                          

z rodzicami 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi 

organami 

 

ROZDZIAŁ IX 

Organizacja pracy przedszkola, w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju 

dzieci, a także zajęć rewalidacyjnych 

 

ROZDZIAŁ X 

Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola, w uzgodnieniu z radą rodziców 

 

ROZDZIAŁ XI 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone 

przez organ prowadzący 
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ROZDZIAŁ XII 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z: 

a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole, 

b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,                                        

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,  

c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz 

odpowiedzialnością za jej jakość, 

d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie                              

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych 

obserwacji, 

e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną i inną 
 

ROZDZIAŁ XIII 

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może 

skreślić dziecko z listy dzieci 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe 
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ROZDZIAŁ I 

Nazwa i rodzaj Przedszkola oraz jego siedziba 

 

§ 1 

 

1. Nazwa przedszkola: Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach. 

2. Rodzaj przedszkola: publiczna placówka oświatowa - publiczne przedszkole                                                

z oddziałami integracyjnymi i ogólnodostępnymi. Przedszkole jest placówką publiczną 

nieferyjną. 

3. Siedziba przedszkola: samodzielny budynek przedszkolny położony w Tychach przy ul. 

Hubala 7. 

4. Przedszkole używa pieczęci: Przedszkole nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi                                    

w Tychach, 43-100 Tychy ul. Hubala 7, tet. 32/217 55 26, NIP: 646 271 25 83, Regon: 

271510337 

             

ROZDZIAŁ II 

Nazwa i siedziba organu prowadzącego,  

nazwa organu sprawującego nadzór 

 

§ 2 

 

1. Nazwa i siedziba organu prowadzącego: organem prowadzącym jest - Gmina Miasta 

Tychy al. Niepodległości 49, 43 - 100 Tychy. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest: Śląski Kurator Oświaty. 

 

ROZDZIAŁ III 

Cele i zadania przedszkola 

wynikające z przepisów prawa, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania 

dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej                                 

i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa  

oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

 

§ 3  

 

1. Podstawowymi formami działalności Przedszkola są: 

1) zajęcia dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńcze, realizowane w oparciu                                     

o program wychowania przedszkolnego i inne pogramy wchodzące w skład zestawu 

programów wychowania przedszkolnego, uwzgledniające cele i zadania określone                  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,  

2) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,  

3) zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych, 

4) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

5) zajęcia religii,  

6) zajęcia z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka 

regionalnego, jeżeli w danym roku szkolnym do Przedszkola zostaną przyjęte dzieci                  

z tych mniejszości,  

7) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, w szczególności w celu 

kształcenia ich aktywności i kreatywności. 
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2. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość 

korzystania z; 

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki, 

2) placu zabaw, 

3) pomieszczeń sanitarno – higienicznych i szatni, 

4) posiłków. 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności                          

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Głównymi celami działalności Przedszkola jest: 

1) szeroko rozumiane dobro dziecka, 

2) realizacja programu wychowania przedszkolnego, który uwzględnia podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, 

3) realizacja celów edukacyjnych, wychowawczych oraz opiekuńczych                                              

w poszanowaniu praw dziecka. 

3. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej Przedszkola, szczególnie zapewnienia każdemu dziecku warunków do jego 

rozwoju, aktywności i kreatywności, zapewnienia warunków do podnoszenia jakości pracy 

Przedszkola, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, zarządzania placówką. 

 

§ 5 

 

1. Przedszkole:   

1) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach,  

2) przeprowadza rekrutację dzieci zdrowych, niepełnosprawnych i nie będących 

obywatelami polskimi drogą elektroniczną, w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności, zgodnie z zasadami – kryteriami określonymi w ustawie – prawo 

oświatowe, 

3) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie nie krótszym niż                     

5 godzin dziennie, w oparciu o program wychowania przedszkolnego zawierający 

wszystkie treści podstawy programowej, w tym również treści wychowawcze                             

i profilaktyczne, dopuszczony do użytku przez Dyrektora Przedszkola na podstawie 

opinii Rady Pedagogicznej,  

4) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie wykraczającym poza                

5 godzinne bezpłatne wychowanie przedszkolne dla dzieci 6 letnich objętych 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym i dla dzieci starszych odroczonych od 

spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego                        

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, 

5) zapewnia płatne korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat      

w czasie wykraczającym poza 5 godzinne bezpłatne wychowanie przedszkolne, na 

zasadach określonych przez radę gminy, 

6) zapewnia organizację zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci,                        

z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych wychowanków, 

7) zapewnia  dzieciom opiekę, wychowanie i  nauczanie    w    atmosferze    akceptacji                   

i bezpieczeństwa odpowiednio do wieku i osiągniętego rozwoju, uwzględniając zasady 

zaspokajania potrzeb dzieci, aktywności, własnej inicjatywy i indywidualizacji, 
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8) zapewnia wszystkim dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno - społeczny, 

emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z ich możliwościami  

psychofizycznymi w warunkach poszanowania praw, godności osobistej,                                               

9) rozwija u dzieci postawy prospołeczne i umiejętność współżycia i współdziałania                     

w zespole niejednorodnym, uczy poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka, 

organizuje opiekę dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej, 

10) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, a także uczestnictwo w kulturze i sztuce narodowej                                 

i światowej,  

11) wspomaga indywidualny rozwój dziecka dostosowując treści, metody i organizację 

nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci oraz współdziała z rodzicami                  

w wychowawczej roli rodziny, jak również w przygotowaniu do nauki w szkole,                  

a w przypadku dzieci niepełnosprawnych uwzględnia stopień i rodzaj 

niepełnosprawności, w przypadku dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

uwzględnia ich potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz predyspozycje, poprzez 

realizowanie indywidualnych programów nauczania, 

12) udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,  

13) realizuje zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,  

14) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach,  

15) zapewnia wychowankom  bezpieczne    i    higieniczne    warunki        nauki,    

wychowania i opieki oraz bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka                                

w Przedszkolu i pobytu poza przedszkolem (wyjścia, spacery, wycieczki) zgodnie               

z obowiązującymi przepisami, 

16) upowszechnia wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtuje właściwe 

postawy wobec zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii 

informacyjno – komunikacyjnych i sytuacji nadzwyczajnych. 

2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową, jest wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do 

prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia 

nauki na pierwszym etapie edukacji. 

3. Dla realizacji celów wychowania przedszkolnego Przedszkole realizuje następujące zadania:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                     

i poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                       

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                                     

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,  

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                                             

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 
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7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,                                     

w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie              

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości  i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,  

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                             

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,  

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa                         

w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  

4. Zadaniem Przedszkola jest: 

1) zorganizowanie wychowania przedszkolnego, którym obejmuje się: 

a) 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,  

b) dzieci w wieku powyżej 7 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat, jeżeli dzieci te posiadają 

odroczenie od rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego,  

c) dzieci w wieku 2,5 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 

2) rozwijanie potencjału i zainteresowań dzieci, a także wychowanie w ścisłym kontakcie 

i współpracy z ich rodzicami, 

3) zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w budynku przedszkola jak i poza nim, 

4) dostosowanie poziomu zajęć kierowanych i niekierowanym, w tym szczególnie gier                  

i zabaw, w taki sposób, aby każde dziecko osiągało sukcesy na miarę swoich 

możliwości i rozwijało się zgodnie ze swoim potencjałem, 
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5) przekazywanie dzieciom fundamentalnych zasad i norm społecznych uznanych przez 

rodziców za istotne w wychowywaniu dzieci, 

6)  budowanie tożsamości narodowej i postaw patriotycznych, 

7)  wychowanie w duchu tolerancji i szacunku dla każdego człowieka oraz siebie 

samego, 

8) systematyczna diagnoza potrzeb edukacyjnych i wychowawczych dzieci, 

9) kształtowanie pewności siebie, samoświadomości i konsekwencji w działaniu, 

10) rozpoznawanie barier utrudniających dzieciom funkcjonowanie i rozwój a także 

możliwości i potrzeb indywidualnych dzieci,  

11) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole – osiągniecie odpowiedniego 

poziomu gotowości do podjęcia nauki w szkole, 

12) organizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym zajęć rewalidacyjnych 

i opieki logopedycznej, 

13) organizowanie wczesnego wspomagania rozwoju, 

14) organizowanie różnorodnych działań we współpracy ze środowiskiem lokalnym oraz 

innymi  podmiotami w celu doskonalenia jakości procesów edukacyjnych, 

wychowawczych, opiekuńczych oraz wzajemnego rozwoju, 

15) wspieranie rodziców oraz nauczycieli w zakresie rozwiązywania problemów 

wychowawczych, a w przypadku nauczycieli doskonalenia jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 6 

 

1. Zadaniem Przedszkola jest organizowanie i udzielanie dzieciom niepełnosprawnym oraz 

dzieciom z mikro dysfunkcjami rozwojowymi, a także rodzicom oraz nauczycielom pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – 

kompensacyjnych, logopedycznych, terapeutycznych, porad i konsultacji. 

2. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana wychowankowi w Przedszkolu  polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych                              

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu 

wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego                      

i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dla rodziców i nauczycieli polega na 

wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiazywaniu problemów wychowawczych               

w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.  

4. Zadaniem Przedszkola jest także organizowanie i realizowanie zajęć wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka. 

5. W przedszkolu mogą być prowadzone badania psychologiczno – pedagogiczne przez 

uprawnionych do tych badań specjalistów. Badanie te mogę być przeprowadzone po 

wcześniejszym wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów prawnych). 

 

§ 7 

 

1. Przedszkole umożliwia wychowankom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej 

etnicznej, językowej i religijnej poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno – 

wychowawczo – opiekuńczych, w tym naukę własnej historii i kultury, uroczystości 

przedszkolnych i narodowych, eksponowanie i szanowanie symboli narodowych                 

w pomieszczeniach przedszkolnych oraz organizowanie spotkań z osobami znaczącymi                   
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w działalności kulturalnej, jak również wyjść, wyjazdów, wycieczek przedmiotowych,                   

w miarę możliwości organizacyjnych. 

2. Przedszkole w procesie dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczym uwzględnia zasady 

bezpieczeństwa oraz propaguje promocję i ochronę zdrowia poprzez edukację dzieci                          

i rodziców oraz uczestnictwo w różnych akcjach, kampaniach i programach o tej tematyce. 

 

ROZDZIAŁ IV 

Sposób realizacji zadań przedszkola 

z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania 

rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku 

dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności 

 

§ 8 
 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez zapewnienie następujących warunków: 

1) prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w oparciu                   

o pełną znajomość dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego i jego środowiska 

rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych  w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego i zgodnie z współczesną wiedzą 

pedagogiczną, 

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych, rozwijanie ich możliwości psychoruchowych, zdolności                                        

i zainteresowań, 

3) sprawowanie opieki nad dziećmi, w tym nad dziećmi niepełnosprawnymi. 

2. Zadania Przedszkola w zakresie edukacji, wychowania i opieki nad dziećmi, w tym dziećmi 

niepełnosprawnymi oraz zadania w zakresie wspomagania rodziny odbywają się                                

w następujący sposób: 

1) sprawowanie opieki, wychowania i edukacji powierza się nauczycielom, którzy 

odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych                                         

w Przedszkolu i zajęć organizowanych poza Przedszkolem, 

2) nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka w szczególności poprzez 

wykorzystywanie do tego każdej sytuacji i momentu pobytu dziecka w przedszkolu, 

czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane, a także odpowiednią organizację                           

i planowanie procesu dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczego; wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy Przedszkola są efektem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego, prowadzonych zajęć kierowanych ale również 

zapewniania czasu na spokojne spożywanie posiłków, zapewnienia czasu 

przeznaczonego na odpoczynek i zapewnienia odpowiedniego charakteru tego 

odpoczynku, zapewnienia uroczystości przedszkolnych, wycieczek, jak również 

zapewnienia innych czynności organizacyjnych i samoobsługowych, np. ubieranie, 

rozbieranie, a także zapewnienia warunków do samodzielnej zabawy, 

3) Przedszkole szanuje typowe dla tego okresu potrzeby rozwojowe, których spełnieniem 

powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku Przedszkola, jak 

i na świeżym powietrzu - naturalna zabawa dzieci wiąże się w Przedszkolu                              

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć 

na świeżym powietrzu jest elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie 

wiekowej, sytuacje wyjątkowe stanowią warunki pogodowe w tym szczególnie 

zanieczyszczenie powietrza, które mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie dziecka, 

4) nauczyciele organizując zajęcia kierowane biorą pod uwagę możliwości dzieci,                             

ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 
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komunikacji oraz chęci zabawy, wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się 

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej, a sytuacje 

edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich 

rozpoznawaniu; jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami 

prowadzącymi od ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet 

pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie                 

z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów,  

5) w Przedszkolu poprzez zabawę dzieci poznają alfabet liter drukowanych, zabawa jest 

najczęściej występującym rozwiązaniem metodycznym, które ma sprzyjać rozwojowi 

aktywności poznawczej dzieci, kładzie się szczególny nacisk na rozwijanie napięcia 

mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze 

literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego 

znaku graficznego, w trakcie wychowania przedszkolnego dziecko może ale nie musi 

się uczyć czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki 

czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji, 

6) nauczyciele diagnozują, rozpoznają potrzeby i możliwości psychofizyczne, czynniki  

środowiskowe, obserwują dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne i twórczo organizują 

przestrzeń ich rozwoju, włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał 

tkwiący w dzieciach oraz ich zaciekawienie elementami otoczenia, jak również 

zaspokajając w czasie zajęć i w ramach odrębnych form zindywidualizowane potrzeby 

dzieci, 

7) Przedszkole zapewnia pomoc w zrozumieniu szybko zmieniającego się otoczenia                     

i wspiera procesy adaptacyjne dziecka do nowych warunków zaistniałych w jego 

życiu, otoczeniu, 

8) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w Przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, 

czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, 

zapewniając mu zdrowy rozwój, 

9) nauczyciele wypełniają czas dziecka zabawą, która pod okiem specjalistów tworzy 

pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną, zwracają uwagę na 

konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą 

niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 

wielozmysłowego, organizują zajęcia rytmiki, które powinny być prowadzone                           

w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń 

zapobiegających wadom postawy - zajęcia te mogą być skorelowane z innymi 

zajęciami, 

10) nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają rodziców, a rodzice aktywnie się włączają do współpracy w realizacji 

programu wychowania przedszkolnego, opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla 

tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole oraz dzieci, 

mogących podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat (których rodzice nie 

później niż do dnia 30.09. roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym 

dziecko może rozpocząć naukę w szkole podstawowej złożą wniosek do dyrektora 

przedszkola o wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej) – rozumianą jako analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki                    

w szkole wynikającą z prowadzonych przez nauczycieli obserwacji, 

11) Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 

poprzez różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego 

w formie zabawy, tworzy warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem 

obcym w różnych sytuacjach życia codziennego, m.in. poprzez kierowanie do dzieci 
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bardzo prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną 

lekturę książek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych 

wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym, 

wykorzystuje naturalne sytuacje wynikające ze swobodnej zabawy dzieci, aby 

powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez dzieci słowa lub zwroty; 

dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą 

przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola, brane jest pod uwagę, jaki 

język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej 

gminy, 

12) nauczyciele zagospodarowują i aranżują przestrzeń Przedszkola, która wpływa na 

aktywność wychowanków w sposób, który pozwoli dzieciom na podejmowanie 

różnorodnych form działania m.in. poprzez zorganizowanie stałych i czasowych 

kącików zainteresowań: jako stałe przyjmuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, 

artystyczny, przyrodniczy, jako czasowe przyjmuje się kąciki związane z realizowaną 

tematyką, świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy Przedszkola lub decyzjami 

nauczycieli, 

13) Przedszkole zapewnia zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane                                         

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania 

zjawisk oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, 

inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów - każde dziecko ma  

możliwość korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych, 

14) Przedszkole zapewnia odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek 

dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy wyposażenia 

odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych – jeśli zajdzie taka 

konieczność, 

15) Przedszkole zapewnia aranżację wnętrz umożliwiającą dzieciom celebrowanie 

posiłków (kulturalne, spokojne ich spożywanie połączone z nauką posługiwania się 

sztućcami), a także możliwość wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze                  

i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania, 

16) Przedszkole zapewnia aranżację wnętrz umożliwiającą dzieciom podejmowanie prac 

porządkowych np.: po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na 

spacer, 

17) Przedszkole prowadzi współpracę z rodzicami oraz innymi podmiotami m.in.                                           

w środowisku lokalnym ukierunkowaną na wzrost efektów w zakresie osiągnięć dzieci 

zarówno w obszarze edukacyjnym jak również wychowawczym, 

18) nauczyciele organizują uroczystości, imprezy, zajęcia otwarte z udziałem rodziców 

specjalistów, wolontariuszy w różnych miejscach na terenie i poza Przedszkolem, 

wspierają wielokierunkową aktywność dzieci i rozwój we wszystkich sferach 

wskazanych w podstawie programowej, 

19) nauczyciele monitorują efektywność działań, które służą analizie, wyciąganiu 

wniosków i podnoszeniu jakości procesów edukacyjno - wychowawczych oraz 

opiekuńczych przebiegających w Przedszkolu, 

20) nauczyciele systematycznie wdrażają innowacje o charakterze programowym, 

metodycznym lub organizacyjnym celem doskonalenia jakości procesów nauczania                 

i uczenia się dzieci, 

21) Pomieszczenia przedszkola, w szczególności kuchnię, wyposaża się w apteczki 

zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję                        

o zasadach udzielania tej pomocy. 
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§ 9 

 

1. Przedszkole organizuje edukację, wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego:  

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, 

z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem 

Aspergera i z niepełnosprawnościami sprzężonymi,  

2) zagrożonych niedostosowaniem społecznym - wymagających stosowania specjalnej 

organizacji nauki i metod pracy. 

2. Przedszkole zapewnia:   

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) realizację Indywidualnego programu Edukacyjno – Terapeutycznego, 

3) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka, 

4) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne wychowanków, 

5) zajęcia specjalistyczne ukierunkowane na niwelowanie niepełnosprawności, 

6) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                            

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wychowanków, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne, 

7) integrację wychowanków ze środowiskiem rówieśniczym, w tym                                                  

z wychowankami  pełnosprawnymi, 

8) przygotowanie wychowanków do samodzielności w kolejnych etapach edukacyjnych 

dziecka,  

9) prowadzenie działań wspierających rodziców w zakresie doskonalenia umiejętności 

niezbędnych we wspieraniu rozwoju dziecka, 

10) współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedaogiczną i poradniami specjalistycznymi, 

nauczycielami i specjalistami, instytucjami działającymi na rzecz rodziny, 

11) możliwość korzystania z: pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; placu 

zabaw; pomieszczeń sanitarno - higienicznych i szatni; posiłków. 

3. Dziecko niepełnosprawne przyjęte do przedszkola otrzymuje legitymację przedszkolną 

albo e-legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego. Ważność legitymacji 

przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego potwierdza się w kolejnym roku szkolnym 

przez umieszczenie daty ważności i odcisku pieczęci podłużnej odpowiednio przedszkola. 

Ważność e-legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego potwierdza się                          

w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie hologramu. Przedszkole prowadzi imienną 

ewidencję wydanych legitymacji przedszkolnych. 

 

ROZDZIAŁ V 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu  

oraz w czasie zajęć poza przedszkolem 

 

§ 10 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom odpowiednie warunki do zabawy, nauki, pracy                                         

i wypoczynku z uwzględnieniem przepisów bhp i ppoż. 

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole dysponuje:  

1) salami zajęć dla poszczególnych oddziałów,  

2) pomieszczeniami administracyjno - gospodarczymi, 
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3) kuchnią,  

4) szatnią dla dzieci i personelu.  

5) dwoma  salami rekreacyjno - ruchowymi (gimnastyczną). 

4. Przedszkole posiada ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

 

§ 11 

 

1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, 

zajęcia dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze,  zgodnie z realizowanym programem 

wychowania przedszkolnego i miesięcznymi planami pracy. 

2. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne 

powierzonych mu dzieci. 

3. Nauczyciel, który opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje 

go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

4. Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 

opiekę innego pracownika pedagogicznego Przedszkola. 

5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy 

ta pomoc jest niezbędna. 

6. Obowiązkiem nauczyciela jest powiadomienie Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach u wychowanka np.: 

temperatura. 

7. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników Przedszkola, bez względu na 

zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie 

bezpieczeństwa wychowankom. 

8. W Przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie    

poza udzielaniem   pierwszej    pomocy   w   nagłych wypadkach. W Przedszkolu  

nauczyciele lub inni pracownicy Przedszkola nie podają wychowankom żadnych lekarstw. 

9. W miarę możliwości w Przedszkolu, w porozumieniu z organem prowadzącym zatrudnia się 

specjalistów wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów 

rozwojowych dzieci. 

10. Nauczyciele prowadzący na terenie Przedszkola zajęcia specjalistyczne i inne, takie jak: 

zajęcia specjalistyczne w ramach udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej,                  

w tym zajęcia rewalidacyjne, korekcyjno – kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne, 

inne o charakterze terapeutycznym, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia                     

w ramach kółek zainteresowań (plastyczne, muzyczno - taneczne, literackie, sportowe, inne) 

- odpowiada za bezpieczeństwo dzieci podczas trwania zajęć oraz za ich bezpieczeństwo                 

w trakcie przyprowadzania na zajęcia i odprowadzania po zajęciach do sali – grupy.  

11. W przypadku zajęć dodatkowych prowadzonych przez osobę z zewnątrz odpowiedzialność 

za bezpieczeństwo dzieci ponosi instruktor - osoba prowadząca zajęcia, zgodnie z podpisaną 

deklaracją bezpieczeństwa. 

12. Organizacja opieki w Przedszkolu w związku z COVID - 19:  

1) grupa dzieci wraz z opiekunem przebywa w wyznaczonej i stałej sali (w miarę 

możliwości organizacyjnych), 

            2) do grupy w miarę możliwości organizacyjnych, przyporządkowuje się tych samych  

opiekunów, 

3) powierzchnia każdego pomieszczenia przeznaczonego na zbiorowy pobyt od 3 do 5 

dzieci, w miarę możliwości, powinna wynosić co najmniej 15 m2; w przypadku 

liczby dzieci większej niż 5 powierzchnia pomieszczenia przeznaczonego na 

zbiorowy pobyt dzieci ulega zwiększeniu na każde kolejne dziecko o co najmniej 2 

m2, jednakże powierzchnia przypadająca na jedno dziecko nie może być mniejsza 
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niż 1,5 m2. Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego 

żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń 

porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych - np. łazienek, ustępów); Nie 

sumuje się powierzchni sal dla dzieci i nie przelicza się łącznej jej powierzchni na 

limit miejsc; powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz 

innych sprzętów w niej się znajdujących, 

4) w sali, w której przebywa grupa usuwa się przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki), jeżeli do zajęć 

wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) są one 

dokładnie myte, czyszczone lub dezynfekowane,  

            5) dziecko zdrowe nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola  

niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek, 

6) dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności                                                   

z niepełnosprawnościami może przynieść do przedszkola zabawkę; opiekunowie 

zapewniają, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym dzieciom, natomiast 

rodzice / opiekunowie dziecka dbają o regularne czyszczenie / pranie / dezynfekcję 

zabawki, 

7) sale są wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby 

także w czasie zajęć, 

8) w miarę możliwości organizacyjnych zapewnia się taką organizację pracy, która 

uniemożliwia stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny 

przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze), 

            9) opiekunowie zachowują dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni 

podmiotu, wynoszący min. 1,5 m, 

10) personel kuchenny nie kontaktuje się z dziećmi oraz personelem opiekującym się 

dziećmi, 

11) rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z podmiotu 

zobowiązani są zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników 

podmiotu jak i innych dzieci  i ich rodziców wynoszący min. 1,5 m, 

12) rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej podmiotu,                                

z zachowaniem zasady - 1 rodzic z dzieckiem/dziećmi lub w odstępie od kolejnego 

rodzica z dzieckiem/dziećmi 1,5 m, przy czym rygorystycznie przestrzega się 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk), 

13) rodzic/opiekun dziecka odbywającego okres adaptacyjny w przedszkolu za zgodą 

dyrektora przedszkola może przebywać na terenie placówki z zachowaniem 

wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub 

dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych); ogranicza się dzienną liczbę 

rodziców / opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w przedszkolu do 

niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu społecznego co 

najmniej 1,5 m, 

14) do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów 

chorobowych sugerujących chorobę zakaźną;  

15) dzieci do podmiotu są przyprowadzane/ odbierane przez osoby zdrowe, 

16) jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach 

domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola, 

17) ogranicza się przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum,                              

z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. osłona ust i nosa, rękawiczki 

jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe),  
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18) zapewnia się sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka, 

19) przedszkole jest wyposażone w termometr, bezdotykowy (minimum 1 termometr na 

podmiot) - po użyciu w danej grupie termometr podlega dezynfekcji; w przypadku 

używania innych termometrów, niż termometr bezdotykowy, jego dezynfekcja 

odbywa się po każdym użyciu, 

20) uzyskuje się zgodę rodziców/opiekunów na pomiar temperatury ciała dziecka jeśli 

zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów 

chorobowych, 

21) w przypadku manifestacji dziecka, przejawianiu niepokojących objawów choroby 

dziecko odizolowywuje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu 

zapewniając minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadamia 

się rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola, 

22) dzieci korzystają z pobytu na świeżym powietrzu, przy zachowaniu wymaganej 

odległości od osób trzecich - optymalnie na terenie przedszkola, a gdy nie ma takiej 

możliwości, korzystają z wyjścia na pobliskie tereny rekreacyjne,  

23) z placu zabaw poza terenem przedszkola korzystają w jednym czasie tylko dzieci              

z jednej grupy, po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub po 

dezynfekowaniu sprzętów/ przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp, 

24) sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do przedszkola, jest regularnie 

czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany, jeśli nie ma takiej 

możliwości wówczas zostaje on zabezpieczony przed używaniem.  

13. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni w związku                                        

z COVID - 19: 

1) przed wejściem do budynku umożliwia się skorzystanie z płynu dezynfekującego do 

rąk oraz zamieszcza informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby 

dorosłe, wchodzące do przedszkola, 

2) rodzice/opiekunowie są dopilnowywani, aby dezynfekowali dłonie przy wejściu lub 

zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos,  

3) wymaga się regularnego mycia rąk wodą z mydłem; przestrzega się, aby dzieci robiły 

to, szczególnie po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem i po powrocie ze 

świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety,  

4) rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji 

powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów                 

w salach  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników, 

5) przeprowadzając dezynfekcję ściśle przestrzega się zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji; ściśle przestrzega się czasu niezbędnego 

do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie 

były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji, 

6) personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy w razie konieczności są 

zaopatrywani w indywidualne środki ochrony osobistej - jednorazowe rękawiczki, 

maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia np. do 

przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej 

sytuacji),  

7) w pomieszczeniach sanitarnohigienicznych wywiesza się plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – 

instrukcje,  

8) zapewnia się bieżącą dezynfekcję toalet.  
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14. Gastronomia w związku z COVID - 19: 

1) wyłącza się źródełka i fontanny wody pitnej, zapewnia się korzystanie z innych 

dystrybutorów przez dzieci pod nadzorem opiekuna (zgodnie z zaleceniami 

higienicznymi w przypadku innych dystrybutorów wody wskazanych na stronie 

internetowej GIS), 

2) przy organizacji żywienia (stołówka, kuchnia) w przedszkolu, obok warunków 

higienicznych wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania 

żywienia zbiorowego, dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności 

dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników, w miarę możliwości 

odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe - środki ochrony osobistej, płyny 

dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów; szczególną uwagę zwraca się 

na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, 

3) zapewnia się bezpieczeństwo podczas korzystania z posiłków (posiłki odbywają się                 

w  miejscach do tego przeznaczonych), w miarę możliwości posiłki wydawane są 

zmianowo, blaty stołów i poręcze krzeseł czyści się po każdej grupie; wielorazowe 

naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze 

minimum 60°C lub są wyparzane, 

4) w przypadku żywności z cateringu od dostawców wymaga się pojemników                          

i sztućców jednorazowych.  

15. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola                          

w związku z COVID - 19: 

1) do pracy w przedszkolu przychodzą jedynie zdrowe osoby, bez objawów 

chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie 

przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji,  

2) w miarę możliwości nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu 

powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, 

3) wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn 

dezynfekujący) pomieszczenie lub wydziela obszar, w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych, 

4) przygotowuje się procedurę postępowania na wypadek zakażenia koronawirusem lub 

zachorowania na CON/ID-19, która uwzględnia minimum następujące założenia:  

pracownicy/obsługa podmiotu powinni zostać poinstruowani, że w przypadku 

wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni 

pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki 

zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem; w przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku 

pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on 

skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby 

uzyskać teleporadę medyczną; zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego 

Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa;                                

obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu 

sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz 

zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.);                          

w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie podmiotu należy 

stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego (ustala 

się listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu,             

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do 
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wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do 

osób, które miały kontakt z zakażonym, 

5) zawsze, w przypadku wątpliwości zwraca się do właściwej powiatowej stacji                      

sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców  

lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

 

§ 12 

 

1. Dzieci do Przedszkola przyprowadzane są do godz. 9°° przy 3 posiłkach i do godz.                

9³° - przy 2 lub 1 posiłku, albo później gdy zachodzi taka potrzeba, a odbierane nie później 

niż określają to godziny otwarcia Przedszkola. 

2. Dziecko musi być przyprowadzone do budynku Przedszkola i oddane pod opiekę 

pracownikowi Przedszkola dyżurującemu w holu, który zaprowadza dziecko do sali                      

i   przekazuje pod opiekę nauczycielowi. W każdym innym przypadku Przedszkole nie 

przejmuje odpowiedzialności za dzieci. 

3. Dziecko do Przedszkola winno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (prawnych 

opiekunów) lub inną osobę w wieku powyżej 13-tego roku życia, pisemnie upoważnioną 

przez rodziców dziecka, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

4. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców lub prawnych 

opiekunów, serie i numery dowodów tożsamości, numery telefonów rodziców oraz imię                          

i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości tej osoby oraz deklarację 

zgody na udostępnienie danych osobowych osoby upoważnionej. Upoważnienie ważne jest 

przez rok szkolny. 

5. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

6. Odbieranie dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) albo osoby upoważnione odbywa 

się za pośrednictwem pracownika dyżurującego w holu.  

7. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny zamknięcia przedszkola, nauczyciel 

powinien niezwłocznie powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o tym fakcie oraz 

zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców. 

8. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji                       

o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel powiadamia Dyrektora  lub 

Wicedyrektora o zaistniałym fakcie. Dyrektor lub Wicedyrektor podejmuje decyzję                                       

o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka. 

9. W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora lub Wicedyrektora                                               

o nieodebraniu dziecka z Przedszkola, nauczyciel sam podejmuje decyzję                                       

o powiadomieniu Policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) dziecka w sprawie odbioru dziecka z Przedszkola. 

10. Pracownicy przedszkola mają prawo odmówić wydania dziecka osobom będącym                 

w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających. Bez względu 

na to, czy jest to rodzic, czy osoba upoważniona do odbioru dziecka. Pracownicy 

Przedszkola powiadamiają o tej sprawie Dyrektora lub Wicedyrektora.  

11. W przypadku odmowy wydania dziecka, Dyrektor lub Wicedyrektor wspólnie                                               

z nauczycielem podejmują wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) dziecka lub innymi osobami upoważnionymi do odbioru dziecka,              
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a w razie konieczności powiadamiają odpowiednie służby, w tym m.in. Policję oraz Ośrodek 

Pomocy Społecznej. 

12. W przypadku pozostawienia dzieci po określonej w organizacji pracy Przedszkola godzinie, 

kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni rodzice (prawni opiekunowie). Wysokość 

kosztów obciążających rodziców za pozostawienie dziecka po godzinie zamknięcia 

Przedszkola uzgadnia się z organem prowadzącym. 

 

ROZDZIAŁ VII 

Formy współdziałania z rodzicami oraz 

 częstotliwość organizowania kontaktów z rodzicami 

 

§ 13 

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania edukacyjnego, wychowawczego i opiekuńczego na dziecko oraz określania 

drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Współpraca   Przedszkola   z   rodzicami   oparta   jest   na   wzajemnych   uzgodnieniach                    

i obejmuje następujące formy: 

1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z Dyrektorem, 

nauczycielami, specjalistami, 

2) zebrania ogólne i grupowe, 

3) dni otwarte, 

4) zajęcia otwarte, 

5) zajęcia dla rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez 

poszczególnych nauczycieli, 

6) imprezy środowiskowe, 

7) udział rodziców w uroczystościach, 

8) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa, terapeuty, …), 

9) inne wzajemnie ustalone formy współpracy. 

3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie 

informacji i dyskusji na tematy dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze dotyczące dziecka  

zależy od nauczyciela prowadzącego oddział  i od rodziców. 

4. Celem współpracy Przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) jest: 

1) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, jego zdolności                   

i zainteresowań,  

2) pomoc w rozpoznawaniu czynników środowiskowych mających wpływ na 

funkcjonowanie dziecka,  

3) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju, 

4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań wspierających rozwój, 

5) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez 

nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między  

tymi organami 

 

§ 14 

 

1. Organami Przedszkola są: 
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1) Dyrektor,  

2) Rada Pedagogiczna,  

3) Rada Rodziców.  

 

§ 15 

 

1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie prawo oświatowe w oparciu                            

o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny i organem prowadzącym, jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej                

i jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu pracowników oraz   

wykonuje czynności z zakresu prawa pracy, podejmuje decyzje na podstawie 

pełnomocnictwa udzielonego mu przez Prezydenta Miasta Tychy i obowiązujących 

przepisów prawa, wykonuje zadania przy pomocy Wicedyrektora, którego powołuje               

i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną na podstawie 

obowiązujących przepisów. 

2. Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,  

2) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom                    

w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi przebywającymi w Przedszkolu, stwarza warunki harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, 

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

specjalnego, organizuje rewalidację, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wczesne 

wspomaganie rozwoju dziecka, w porozumieniu z organem prowadzącym i we 

współpracy z rodzicami, specjalistami, instytucjami niosącymi dzieciom pomoc,  

5) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: 

a) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na 

zebraniu Rady Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego,  

b) do dnia 31 sierpnia każdego roku szkolnego przedstawia na zebraniu Rady Pedagogicznej 

wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, dokonuje podsumowań pracy, 

w tym przedstawia ogólne wnioski ze sprawowanego nadzoru minimum dwa razy w roku, 

wdraża wnioski ze sprawowanego nadzoru, 

c) przeprowadza we współpracy z Wicedyrektorem ewaluację wewnętrzną                                       

i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy Przedszkola, kontroluje 

przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, wspomaga 

nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę pracy Przedszkola, 

planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

monitoruje pracę Przedszkola, 

d) tworzy plan obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli oraz innych działań 

statutowych Przedszkola, 

e) dokonuje oceny pracy nauczyciela zgodnie z przepisami art. 6a, a oceny dorobku 

zawodowego zgodnie z przepisami  art. 9c ust. 5a Karty Nauczyciela, 

f) dokonuje oceny pracy nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców,                              

a w przypadku nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego także po zapoznaniu 

się z projektem oceny opracowanym przez opiekuna stażu, 

g) na wniosek nauczyciela zasięga, a z własnej inicjatywy może zasięgnąć opinii innego 

nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego na temat pracy nauczyciela, 
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h) dopuszcza do użytku w Przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

program wychowania przedszkolnego i inne programy dodatkowe, dopuszczone do użytku 

- programy wychowania przedszkolnego i programy dodatkowe stanowią 

odpowiednio zestaw programów wychowania przedszkolnego,  

i) analizuje dokumentację dotyczącą nauczania, wychowania i opieki, prowadzi nadzór nad 

prawidłowym przechowywaniem wszystkich dokumentów, które obowiązują w Przedszkolu, 

a w przypadku zniszczenia dokumentacji przebiegu nauczania wskutek pożaru, 

powodzi lub innych zdarzeń losowych powołuje komisję w celu ustalenia zakresu zniszczeń 

oraz odtworzenia tej dokumentacji, 

6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, 

wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa,  

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,  a także może 

organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola, 

8) wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych, 

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych, 

10) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej 

i innowacyjnej Przedszkola, 

11) organizuje, prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, wykonuje zadania 

związane z pełnieniem funkcji przewodniczącego Rady Pedagogicznej, jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady, 

12) wykonuje zadania związane z uzyskiwaniem przez nauczycieli kolejnych stopni 

awansu zawodowego, 

13) podejmuje decyzję w sprawie skreślenia z listy dzieci na podstawie Uchwały Rady               

Pedagogicznej, z wyłączeniem dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne, w uzasadnionych przypadkach dziecko to, na wniosek Dyrektora Przedszkola, 

może zostać przeniesione przez kuratora oświaty do innego przedszkola, 

14) współdziała z organami Przedszkola, w razie potrzeby rozstrzyga kwestie sporne                           

i konflikty w ramach swoich kompetencji, 

15) współdziała z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny, 

16) współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie przewidzianym                   

odrębnymi przepisami,  

17) określa stan odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie z przepisami                        

Kodeksu pracy, sprawuje nadzór nad działalnością finansową placówki, 

18) informuje Dyrektora szkoły w obwodzie której mieszka wychowanek                                      

o spełnianiu przez niego obowiązku przedszkolnego – roczne przygotowanie 

przedszkolne (z wykorzystaniem systemu elektronicznego) oraz o zmianach                          

w tym zakresie, 

19) na wniosek rodziców dziecka spełniającego obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) zaświadczenie o spełnianiu 

przez dziecko  rocznego przygotowania przedszkolnego, 

20) w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny,                 

w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w szkole podstawowej 

wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) Informację o Gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej, w przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole 

podstawowej w wieku 6 lat, Informację o Gotowości dziecka do podjęcia nauki                                    

w szkole podstawowej wydaje się na wniosek rodziców złożony nie później niż do 
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dnia 30 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko 

może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, 

21) wydaje legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego albo                          

e-legitymację przedszkolną dla dziecka niepełnosprawnego, 

22) może ustalać, w porozumieniu z rodzicami dziecka szczegółową listę produktów               

dopuszczonych do stosowania w ramach żywienia zbiorowego, (rodzice dziecka 

przekazują Dyrektorowi Przedszkola, uznane przez niego za istotne dane                      

o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka),  

23) na pisemny wniosek nauczyciela o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia                       

w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, wydaje 

skierowanie na badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza,  

24) występuje z wnioskiem do Rady Pedagogicznej o dostosowanie Statutu do 

obowiązujących przepisów w terminie umożliwiającym wykonanie zadania                           

w oznaczonym czasie, 

25) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką  lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą. 

3. Dyrektor jako kierownik zakładu pracy: 

1) zatrudnienia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników, 

2) powierza i odwołuje stanowisko Wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego i Rady Pedagogicznej, 

3) decyduje w sprawie przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

pracownikom, po zasięgnięciu opinii Wicedyrektora i Rady Pedagogicznej, 

4) zapoznaje pracowników z zakresem obowiązków, 

5) organizuje pracę w sposób zapewniający efektywne wykorzystanie czasu pracy, 

6) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, organizuje szkolenie BHP 

pracowników, zapewnia przeszkolenie pracowników Przedszkola w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zgodnie przepisami Kodeksu pracy 

wyznacza osoby do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania działań w zakresie 

zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników, 

7) terminowo i prawidłowo wypłaca wynagrodzenia, 

8) ułatwia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych i uczestnictwo                            

w różnych formach doskonalenia zawodowego, w tym ze środków na dofinansowanie 

doskonalenia zawodowego nauczycieli dofinansowuje udział nauczycieli                                    

w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach 

podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli 

prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz 

inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe 

nauczycieli; 

9) zaspakaja socjalne potrzeby pracowników w miarę posiadanych środków, 

10) prowadzi dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i akta osobowe  

pracowników, 

11) wystawia nauczycielowi legitymację służbową na jego wniosek, przy czym za 

wydanie legitymacji może pobrać opłaty w wysokości nieprzekraczającej wysokość 

kosztów wytworzenia dokumentu.   

4. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za: 

1) wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, 

2) zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju dzieci, 

3) sprawne funkcjonowanie placówki, 

4) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, zajęć rewalidacyjnych, zajęć 

wczesnego wspomagania rozwoju, 
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5) zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego 

doskonalenia się, 

6) sprawną komunikację z rodzicami, 

7) w porozumieniu ze społecznością przedszkola - ustalanie i nadzorowanie 

przestrzegania procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania                    

w sytuacjach trudnych i kryzysowych, 

8) systematyczne dbanie o wyposażenie Przedszkola, we współpracy z społecznością 

przedszkola, 

9) umiejętne pozyskiwanie partnerów do współpracy z Przedszkolem, we współpracy                  

z społecznością przedszkola, 

10) wykorzystanie wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

do podnoszenia jakości pracy Przedszkola, 

11) podejmowanie działań zapewniających Przedszkolu wspomaganie zewnętrzne 

odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi Przedszkola. 

 

§ 16 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni  w Przedszkolu.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.  

4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.   

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                           

w każdym półroczu, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych oraz                 

w miarę bieżących potrzeb.  

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,                

z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady. 

8. Zebrania Rady są protokołowane w sposób wskazany przez Przewodniczącego Rady 

Pedagogicznej. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

10. Rada Pedagogiczna, w składzie po dwóch ich przedstawicieli uczestniczy w pracach komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.  

11. Rada Pedagogiczna może wystąpić  z wnioskiem do organu prowadzącego Przedszkole                         

o odwołanie z funkcji Dyrektora lub do Dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji 

kierowniczej w Przedszkolu, przy czym organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną 

w ciągi 14 dni od dnia otrzymania wniosku. 

12. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola, 

2) opracowanie projektu statutu albo jego zmian i podjęcie uchwały w tej sprawie, 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych                                 

w Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców, 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola, 



Statut Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 

23 

 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,                    

w celu doskonalenia pracy Przedszkola, 

7) ustalenie Regulaminu swojej działalności. 

13.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, 

2) projekt planu finansowego Przedszkola, 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 

4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac         

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

5) kandydaturę na stanowisko wicedyrektora. 

14. Prawo do postanowień i wydawania opinii Rady Pedagogicznej wynika                                 

z obowiązujących przepisów prawa. 

15. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały oraz wydaje opinie na mocy głosowania, 

przyjmując zasadę zwykłej większości głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

16. Głosowanie odbywa się podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej.  

17. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą 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 rozszerzanie                     

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady, które mogą naruszać dobra osobiste wychowanków 

lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

 

§ 17 

 

1. Wybory do Rad Oddziałowych – Grupowych i Rady Rodziców Przedszkola odbywają 

się na pierwszym zebraniu rodziców, w każdym roku szkolnym co oznacza, że kadencja 

Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Przedszkola trwa jeden rok szkolny. 

2. W skład Rady Rodziców Przedszkola wchodzą po jednym przedstawicielu Rad 

Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci 

danego oddziału (art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo oświatowe). 

3. W wyborach o których mowa w ust. 1 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic (art. 83 

ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe). 

4. Wybory do Rad Oddziałowych odbywają się w głosowaniu tajnym, a wybory po 

jednym przedstawicielu z Rad Oddziałowych do Rady Rodziców Przedszkola 

odbywają się w głosowaniu jawnym. 

5. Z początkiem roku szkolnego Dyrektor Przedszkola organizuje zebranie ogólne 

rodziców, a po zebraniu ogólnym nauczyciele w poszczególnych oddziałach 

zobowiązani są przeprowadzić grupowe zebrania rodziców dzieci, celem dokonania 

wyborów do Rad Oddziałowych i Rady Rodziców Przedszkola. 

6. Zebranie grupowe w części dotyczącej wyborów przeprowadzają wychowawcy grupy 

za zgodą rodziców, wyrażoną jawnie przez podniesienie ręki, a w razie sprzeciwu, 

zebranie przeprowadza wybrany jawnie rodzic z ogółu rodziców danej grupy. 

7. Podczas zebrań grupowych rodzice w tajnych wyborach wybierają Rady Oddziałowe, 

a następnie w wyborach jawnych przez podniesienie ręki, nowo - wybrane Rady 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2012&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=07-03-2012&qplikid=1#P1A6
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Oddziałowe wybierają ze swojego grona po jednym przedstawicielu z każdej Rady 

Oddziałowej do Rady Rodziców Przedszkola. 

8. Zgłoszenia kandydatów do danej Rady Oddziałowej dokonują ustnie rodzice oraz 

nauczyciele uczestniczący w pierwszym zebraniu grupowym, a zgłoszenia kandydatów 

po jednym przedstawicielu do Rady Rodziców Przedszkola dokonują Członkowie nowo 

- wybranych Rad Oddziałowych. 

9. Ilość Członków Rady Oddziałowej może wynosić maksymalnie – 3 osoby. Ilość 

Członków Rady Rodziców Przedszkola wynosi tyle, ile w Przedszkolu funkcjonuje 

grup (po jednym przedstawicielu z każdej Rady Oddziałowej). 

10. Kandydaci jawnie wyrażają swoją zgodę przystąpienia do wyborów.  

11. Nazwiska i imiona wszystkich kandydatów do Rad Oddziałowych zostają umieszczone 

na tablicy (w danej grupie) w celu ich identyfikacji przez ogół rodziców danej grupy. 

12. Oddanie głosu w wyborach tajnych do danej Rady Oddziałowej odbywa się przez 

wpisanie na karcie (kartce) do głosowania nazwiska i imiona maksymalnie 3 

kandydatów i wrzucenie głosu do urny. 

13. Przeliczenia głosów z wyborów do Rad Oddziałowych dokonują Nauczyciele grupy w 

obecności rodziców danego oddziału, a następnie ogłaszają wyniki wyborów nowo - 

wybranych Członków Rady Oddziałowej. 

14. Za wybranych do Rady Oddziałowej uważa się 3 pierwszych kandydatów, którzy 

uzyskali największą liczbę głosów. 

15. Jeżeli w wyborach do Rady Oddziałowej kandydowało więcej niż trzech kandydatów i 

liczba otrzymanych głosów przez kandydatów jest równa, należy wówczas 

przeprowadzić ponowną turę wyborów. 

16. Głosowanie jest rozstrzygnięte, jeżeli w drugim głosowaniu kandydat do Rady 

Oddziałowej uzyskał większą liczbę głosów. 

17. Wychowawcy grupy unieważniają głosowanie i zarządzają ponowne przeprowadzenie 

głosowania  do Rady Oddziałowej w przypadku: 

1) stwierdzenia nieprawidłowości w przeprowadzonym głosowaniu, które 

mogły wpłynąć na wynik głosowania, 

2) nierozstrzygnięcia głosowania, tj. niewyłonienia wyborcy. 

18. Nowo – wybrani Członkowie Rad Oddziałowych, w głosowaniu jawnym wybierają ze 

swojego grona z każdej Rady Oddziałowej po jednym przedstawicielu do Rady 

Rodziców Przedszkola. 

19. Nowo - wybrani Członkowie Rad Oddziałowych, spośród swojego grona,                        

w głosowaniu jawnym wybierają także Prezydium - Zarząd danej Rady Oddziałowej, 

tj. Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika (w dniu wyborów), co 

oznacza ukonstytuowanie się Prezydium Rad Oddziałowych. 

20. Nowo - wybrana Rada Rodziców Przedszkola ukonstytuuje się na pierwszym 

zebraniu (plenarnym) Rady Rodziców, które zwołuje Dyrektor lub Wicedyrektor 

Przedszkola (w dniu wyborów, po zakończonych wyborach przedstawicieli do Rady 

Rodziców), na którym na mocy Uchwały Rady Rodziców w sposób jawny wybierze 

spośród siebie Prezydium – Zarząd, po jednym przedstawicielu na 

Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Skarbnika, Sekretarza                             
i trzyosobowy skład Komisji Rewizyjnej. 

21. Z przebiegu wyborów do Rad Oddziałowych i z wyboru przedstawicieli do Rady 

Rodziców Przedszkola sporządza się w dniu wyborów protokół, w którym podaje się 

nazwiska i imiona kandydatów, nazwiska osób, które wygrały wybory do Rad 

Oddziałowych, liczbę oddanych głosów na danego kandydata, a także nazwisko                   

i imię przedstawicieli Rad Oddziałowych oddziału do Rady Rodziców Przedszkola. 
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22. Po podpisaniu protokołu  wyborczego, karty do głosowania ulegają zniszczeniu. 

Zniszczenia kart dokonują w każdej grupie nowo – wybrane Rady Oddziałowe. 

23. Rada Rodziców: 

1) uchwala regulamin swojej działalności, 

2) uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy 

placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci, 

3) może występować do Dyrektora i Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego 

przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we 

wszystkich sprawach Przedszkola,  

4) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania 

statutowej działalności Przedszkola, zgodnie z Regulaminem Rady Rodziców, które 

gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców, w tym: 

dofinansowuje wycieczki, bilety wstępu do kina, teatru, bilety wstępu do innych miejsc kultury, 

dofinansowuje udział dzieci w uroczystościach, przeglądach, konkursach, programach, 

kampaniach, akcjach, dofinansowuje pomoc dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji 

losowej, wspomaga bieżące utrzymanie placówki poprzez zakup pomocy dydaktycznych, 

wyposażenia, usług na drobne naprawy i remonty, 

5) udziela pisemnego upoważnienia osobom uprawnionym do założenia i likwidacji 

rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku, 

6) może zaprosić do uczestnictwa w posiedzeniach Rady Rodziców - Dyrektora, 

nauczycieli i inne zaproszone osoby, 

7) może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela 

ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego, wyraża opinię o dorobku 

zawodowym nauczyciela, 

8) wyraża zgodę na współpracę Przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub 

uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań                     

i wdrażania ich w świat wartości, 

9) w razie potrzeby opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania Przedszkola, 

10) opiniuje projekt planu finansowego składany przez Dyrektora Przedszkola, 

11) opiniuje warunki działalności stowarzyszeń i innych organizacji, w tym harcerskich, 

12) opiniuje wniosek dyrektora o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego, 

13) opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela, 

14) może wystąpić z wnioskiem o ocenę pracy, 

15) ma prawo wypowiedzenia się w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad 

pomieszczeniami przedszkola lub terenem wokół placówki – minitoring, 

16) może wystąpić do dyrektora z wnioskiem o powołanie Rady Przedszkola, 

17) może wystąpić do organu prowadzącego nadanie imienia przedszkolu lub o zmianę 

albo uchylenie nadania imienia, 

18) wnioskuje wspólnie z dyrektorem do organu prowadzącego o funkcjonowanie 

przedszkola przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący, 

19) ma możliwość uczestniczenia w pracach zespołu powypadkowego w związku                           

z wypadkiem osób pozostających pod opieką przedszkola.  

24. Rada Rodziców, w składzie po dwóch ich przedstawicieli uczestniczy w pracach komisji 

konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.  

 

§ 18 

 

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą: 
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1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji                      

w ramach swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo                             

w Statucie Przedszkola, 

2) zapewniając bieżącą wymianę informacji między sobą. 

2. Zasady współpracy między organami, to: 

1) współdziałanie wszystkich organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak 

najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy Przedszkola, 

2) współdziałanie organów w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku, 

3) działanie w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede 

wszystkim gwarantowały każdemu z organów możliwości swobodnego działania                     

i podejmowania decyzji, zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami 

Przedszkola na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji, aby wymiana 

informacji następowała poprzez zapraszanie na posiedzenia poszczególnych organów 

przedstawicieli pozostałych organów, 

4) organizowanie spotkań organów w każdej chwili w zależności od potrzeb, 

5) rozpatrywanie na najbliższym spotkaniu wniosków i opinii poszczególnych organów 

do innego organu. 

3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania                                                       

i kształcenia dzieci, w tym: 

1) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji na 

temat dziecka, jego zachowania i rozwoju a także dają wskazówki rodzicom, mające 

na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka, 

2) rodzice akceptują realizowane przez Przedszkole programy, 

3) Przedszkole organizuje zajęcia  otwarte dla rodziców i z udziałem rodziców, zebrania 

ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, wyjazdy, grupy wsparcia                  

w zależności od potrzeb,  

4) organy Przedszkola współdziałają ze sobą mając na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie jakości pracy Przedszkola. 

4. Współdziałanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami odbywa się poprzez Radę 

Rodziców, jeżeli przepisy szczególne lub Statut nie stanowią inaczej.  

 

§ 19  

 

1. Każdy organ Przedszkola (Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców) ma zapewnioną 

możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji 

określonych ustawą i niniejszym Statutem oraz własnym Regulaminem. 

2. Wszystkie organy Przedszkola współdziałają w sprawach dzieci oraz rozwiązywania 

problemów Przedszkola.  

3. Organem koordynującym współpracę organów Przedszkola jest Dyrektor lub Wicedyrektor, 

który zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola                                      

o planowanych i podejmowanych decyzjach i działaniach, a także rozstrzyga w sprawach 

spornych między poszczególnymi organami. 

4. Jeżeli między organami Przedszkola wynikną kwestie sporne, Dyrektor lub Wicedyrektor  

kierując się dobrem Przedszkola, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania 

zmierzające do rozwiązania konfliktu. 
 

§ 20 
 

1. Obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola. 

2. Prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora zainteresowany organ na piśmie. 

3. W ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli 
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organów, między którymi wystąpiły kwestie sporne. 

4. Posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora ze stronami, 

wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu. 

5. Dyrektor jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu                          

w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane. 

6. Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest 

pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu. 
7. W razie braku kompromisu Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą 

obiektywizmu, dobrem Przedszkola. 

8. Decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna.  

9. Spory pomiędzy Dyrektorem a innymi organami Przedszkola rozstrzyga  w zależności od 

przedmiotu sporu, organ prowadzący Przedszkole albo organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Decyzja Organów rozstrzygających jest ostateczna. 

10. W przypadku wyczerpania wszelkich znamion rozwiązania sporu między organami na szczeblu 

wewnętrznym, sposób rozwiązywania sporów odbywa się zgodnie z kodeksem postępowania 

administracyjnego. 

 

ROZDZIAŁ IX 

Organizacja pracy przedszkola  

w tym organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, a także zajęć rewalidacyjnych 

 

§ 21 

 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe.  

2. W Przedszkolu obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy. 

3. Rok szkolny w Przedszkolu trwa od 1 września do 31 sierpnia.  

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

prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 

Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów, 

gruntownych porządków, a także urlopy wypoczynkowe pracowników. 

5. Informację o przerwie w pracy Przedszkola w danym roku podaje Dyrektor do wiadomości 

rodziców.  

6. W czasie przerwy w pracy Przedszkola dzieci przyjmowane są do innych dyżurujących 

przedszkoli w drodze rekrutacji ogłaszanej przez organ prowadzący, w miarę posiadania 

wolnych miejsc. 

7. Dniami wolnymi od pracy z wychowankami są także dni ustawowo wolne od pracy.  

 

§ 22 
 

1. Przedszkole organizuje pracę opiekuńczo - wychowawczą i dydaktyczną w oparciu                                   

o podstawę programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych zatwierdzoną przez Ministra Edukacji Narodowej. 

2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w Przedszkolu mogą być organizowane 

zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych 

dzieci, ich zainteresowań i uzdolnień. Zajęcia dodatkowe mogą być opłacane przez 

rodziców.  

3. W uzasadnionych przypadkach w Przedszkolu może być, za zgodą kuratora oświaty, zatrudniona 

osoba niebędąca nauczycielem do prowadzenia zajęć rozwijających zainteresowania, posiadająca 

przygotowanie uznane przez Dyrektora Przedszkola za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć, 

zgodnie z podpisaną deklaracją bezpieczeństwa. 
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4. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora, i przekazany do organu prowadzącego 

w terminie do dnia 21 kwietnia. 

5. Arkusz organizacji podlega zaopiniowaniu przez zakładowe organizacje związkowe, 

wchodzące w skład organizacji związkowych reprezentowanych w rozumieniu ustawy                   

o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli. Opinia zakładowych organizacji 

związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji 

przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.  

6. Organ prowadzący Przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja 

danego roku. 

7. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, jest wydawana w terminie 10 dni od 

dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie później niż do dnia 20 maja danego 

roku. 

8. W Arkuszu Organizacji Przedszkola określa się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów, 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej,                    

języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, jeżeli takie zajęcia są                                  

w przedszkolu prowadzone, 

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów, 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

6) liczbę nauczycieli, ogółem w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, 

wraz z informacją o ich imieniu i nazwisku, stopniu awansu zawodowego                                  

i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 

nauczycieli, 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników                                

zajmujących stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych, 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 

zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności 

przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli.  

9. Organizację pracy Przedszkola określa Ramowy Rozkład Dnia ustalony przez Dyrektora 

Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

 

§ 23 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                               

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia                           

i rodzaju niepełnosprawności. 

2. W Przedszkolu funkcjonują oddziały ogólnodostępne i oddziały integracyjne. Liczba                

oddziałów ogólnodostępnych, integracyjnych w danym roku szkolnym uzależniona jest od 

społecznego zapotrzebowania i możliwości organizacyjnych placówki. 

3. Liczba dzieci w oddziałach ogólnodostępnych nie może przekroczyć 25. 

4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż                     

5 dzieci niepełnosprawnych. Jeżeli dziecko uczęszczające do oddziału integracyjnego                        

w przedszkolu ogólnodostępnym uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
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wydane z uwagi na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego, Dyrektor przedszkola 

może zwiększyć liczbę dzieci niepełnosprawnych  w danym oddziale, nie więcej jednak niż  

o 2, za zgodą organu prowadzącego oraz po zasięgnięciu opinii rodziców dzieci 

uczęszczających do tego oddziału. Oddział, w którym liczbę dzieci niepełnosprawnych 

zwiększono, może funkcjonować ze zwiększoną liczbą dzieci niepełnosprawnych w ciągu 

całego etapu edukacyjnego. 

5. Oddział, w którym liczbę dzieci niepełnosprawnych zwiększono, może funkcjonować ze 

zwiększoną liczbą dzieci niepełnosprawnych w ciągu całego etapu edukacyjnego. 

6. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor Przedszkola za zgodą ich 

rodziców, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych. 

7. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie od czasu 

pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców 

dzieci danego oddziału.  

8. W miarę możliwości organizacyjnych, dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel  

opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania 

przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.  

9. Dopuszcza się możliwość wyboru nauczyciela, bądź przeniesienia dziecka do innej grupy, 

na prośbę rodziców (jeżeli nie prowadzi to do dezorganizacji pracy placówki), tylko                                   

w uzasadnionych, konkretnych i sporadycznych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba 

kierowania się dobrem dziecka, np. w przypadku trudności w adaptacji grupy. 

10. W oddziałach integracyjnych w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego                    

w celu realizacji oddziaływań specjalnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze 

specjalnym przygotowaniem pedagogicznym: oligofrenopedagoga, logopedę, 

surdopedagoga, tyflopedagoga, psychologa, rehabilitanta, innych w zależności od potrzeb, 

którzy prowadzą zajęcia specjalistyczne.  

11. W grupach integracyjnych i grupach dzieci młodszych zatrudnia się pomoc nauczyciela, 

zgodnie ze Standardami Zatrudnienia określonymi w Uchwale Rady Miasta. 

12. W zależności od potrzeb dopuszcza się możliwość zwiększenia liczby zatrudnionych 

pomocy nauczyciela, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 24 

 

1. W Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie 

rodziców lub prawnych opiekunów, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. 

2. Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż 

siedmioro dzieci w danej grupie. 

3. W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie 

międzyoddziałowej. 

4. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych                                       

i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych. 

5. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

6. Zajęcia z religii uwzględnia się w Ramowym Rozkładzie Dnia. 

7. Nauka religii odbywa się w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych w ciągu tygodnia 

właściwych dla danego poziomu nauczania. 

8. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć z religii powinien wynosić: 

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

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut. 
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9. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

 

§ 25 

 

1. Przedszkole umożliwia wychowankom należącym do mniejszości narodowych                                    

i etnicznych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej                            

i językowej przez prowadzenie: nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej oraz 

języka regionalnego, a także  nauki własnej historii i kultury. 

2. Przedszkole może prowadzić dla dzieci należących do mniejszości narodowych                                   

i etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne 

lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący Przedszkole przyzna godziny na realizację tych 

zajęć. 

3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w Przedszkolu organizuje Dyrektor na 

wniosek złożony przez rodziców dziecka. Wniosek składa się Dyrektorowi w terminie do 

dnia 20 września. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Przedszkole 

dysponuje wolnymi miejscami, Dyrektor może przyjąć wniosek po terminie. Wniosek 

dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego                                 

w Przedszkolu.  

4. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości, nauki 

języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się Dyrektorowi 

nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego dotyczy rezygnacja.  

5. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być organizowana: 

1) w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego; 

2) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim                 

i języku mniejszości lub języku regionalnym; 

3) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku 

regionalnym. 

6. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana w formie dodatkowej 

nauki  jest prowadzona w wymiarze 6 zajęć przedszkolnych tygodniowo. W przypadku gdy 

nauka języka mniejszości lub języka regionalnego jest organizowana w formie prowadzenia 

zajęć w języku mniejszości lub języku regionalnym, zajęcia przedszkolne są prowadzone 

także w języku polskim, w wymiarze 8 zajęć przedszkolnych tygodniowo. 

7. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć z języka mniejszości narodowej, języka 

mniejszości etnicznej lub języka regionalnego powinien wynosić: 

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

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

8. Organ prowadzący oraz Dyrektor współdziałają z organizacjami mniejszości narodowych                   

i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

9. Przedszkole podejmuje, w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu 

podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży pochodzenia 

romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez prowadzenie zajęć 

wyrównawczych. 

 

§ 26 

 

1. Przedszkole organizuje indywidualne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne na czas 

określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający 

wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu. 
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3. Dyrektor ustala, w uzgodnieniu z organem prowadzącym Przedszkole, zakres, miejsce            

i czas prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego.  

4. Dyrektor zasięga opinii rodziców dziecka w zakresie czasu prowadzenia zajęć 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez 

jednego nauczyciela lub dwóch nauczycieli Przedszkola, którym Dyrektor powierzy 

prowadzenie tych zajęć. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może powierzyć 

prowadzenie zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego nauczycielowi 

zatrudnionemu w innym przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub szkole. 

Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela 

lub nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu 

dziecka, w szczególności w domu rodzinnym, u rodziny zastępczej, w rodzinnym domu 

dziecka, w placówce opiekuńczo - wychowawczej lub w regionalnej placówce opiekuńczo - 

terapeutycznej, o których mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej. 

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania 

przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka. 

8. Dyrektor, na pisemny wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, zawierający uzasadnienie, po zasięgnięciu opinii rodziców 

dziecka, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających                           

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości 

psychofizycznych dziecka oraz warunków w miejscu, w którym są organizowane zajęcia 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

9. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin. Tygodniowy wymiar godzin zajęć 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. 

10. Dyrektor może ustalić tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego wyższy niż maksymalny za zgodą organu prowadzącego Przedszkole. 

11. W przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia dziecka Dyrektor może ustalić, na wniosek 

rodziców dziecka, tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego niższy niż minimalny wymiar. W przypadku obniżenia wymiaru godzin 

zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego, należy uwzględnić konieczność 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przez dziecko. 

12. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem 

przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący 

zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego obserwują funkcjonowanie dziecka 

w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym.  

13. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski nauczycieli                                      

z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka, podejmuje działania umożliwiające 

kontakt dziecka objętego indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym z dziećmi                            

w oddziale przedszkolnym.  

14. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan 

zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola Dyrektor organizuje różne formy 

uczestniczenia dziecka w życiu przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia 

dziecku udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, udział                            

w uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz wybranych zajęciach wychowania 

przedszkolnego lub zajęciach edukacyjnych. 
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15. Dzieci objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym uczestniczą w zajęciach 

rewalidacyjnych lub w formach pomocy psychologiczno - pedagogicznej poza 

tygodniowym wymiarem godzin zajęć. 

16. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie                     

i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola Dyrektor zawiesza organizację 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego na okres wskazany w zaświadczeniu 

lekarskim. 

17. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do 

przedszkola Dyrektor zaprzestaje organizacji indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego oraz powiadamia o tym poradnię, w której działa zespół, który wydał 

orzeczenie, i organ prowadzący Przedszkole. 

18. W latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego mogą być prowadzone przez nauczyciela lub nauczycieli w indywidualnym 

i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem na wniosek rodziców dziecka. 

 

§ 27  

 

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dla dzieci, mające na celu 

pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia  

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

2. Zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju uwzględnia się w Ramowym Rozkładzie Dnia. 

3. Dyrektor na mocy Zarządzenia wewnętrznego powołuje zespół wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy                    

z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym: pedagog posiadający 

kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, psycholog i  logopeda, 

inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.  

4. Do zadań zespołu należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej               

w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków                                  

i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania                           

i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności i uczestnictwa 

dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku 

utrudniających jego funkcjonowanie, 

2) nawiązanie współpracy z: przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, 

oddziałem przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko, lub 

innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami terapeutycznymi, 

w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagających rozwój 

dziecka; podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka 

wynikających z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno - 

rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji 

dotyczących wspomagania rozwoju dziecka; ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb, 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 

w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób prowadzących 

zajęcia z dzieckiem, 
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4) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym identyfikowanie 

i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność                      

i uczestnictwo w życiu społecznym, 

5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie 

dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

5. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor albo nauczyciel upoważniony przez Dyrektora. 

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym 

prowadzi arkusz obserwacji dziecka.  

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin                

w miesiącu. Miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala 

Dyrektor w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka określonych przez 

zespół. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą organu 

prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania może 

być wyższy niż określony wyżej.  

8. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem                    

i jego rodziną. 

9. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych przygotowujących dziecko 

do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą 

być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub innych dzieci objętych wczesnym 

wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 3. 

10. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie ukończyły 

3 roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym. 

11. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor                                         

w uzgodnieniu z rodzicami dziecka. 

12. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych                              

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami                       

i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te 

zachowania, 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy                             

z dzieckiem, 

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo  w życiu społecznym, 

oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka 

oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków 

dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

13. Prowadzenie zajęć w związku z COVID - 19: 
     1) prowadzenie zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolu, których 

działalność została czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem; 

zajęcia mają charakter dobrowolny, uczestnictwo w zajęciach zależy od decyzji 

rodziców dzieci; przy organizacji zajęć uwzględnia się  możliwości przedszkola oraz 

bezpieczne warunki ich realizacji. 

14. Zakres warunków sanitarnych w związku z COVID - 19: 

1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej, 

2) przedszkole zapewnienia środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, 

rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcję prawidłowego ich stosowania, 
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3) przedszkole promuje zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez wspieranie                 

i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: higieny rąk 

(mycie i dezynfekcja), higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

4) uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 

rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: przed              

i po kontakcie z dziećmi; po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub 

sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej, 

5)  nie noszenie biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie 

można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

6) zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu                          

i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

7)  w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 

oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

8) używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej przy czynnościach 

pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci, 

9) zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 

zużyte środki ochrony indywidualnej, 

10) wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 

zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach, 

11) zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć, 

12) korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych, 

13) wyrzucenie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci, 

14) informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 

przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym 

zakresie, 

15) regularne wietrzenie pomieszczeń, 

16) regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych 

i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć: regularne czyszczenie powierzchni 

wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu 

do rehabilitacji; dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek                            

i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł, 

17) przeprowadzenie działań dezynfekujących po zakończeniu zajęć przez uczestnika 

(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem 

zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników, 

18) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 

zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w przedszkolu, następnie 

zawiadomienie rodziny bądź osoby wskazanej do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz 

skontaktowanie się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie                      

z procedurą ogólną, 
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19) poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem, 

20) bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa, 

21) w przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na 

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

niezwłoczne odsunięcie go od pracy i odesłanie transportem indywidualnym do 

domu (transport własny lub sanitarny); wstrzymanie przyjmowania dzieci oraz 

powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

22) oczekiwanie przez pracownika na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,              

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób; w przypadku 

braku takiego pomieszczenia wydzielenie obszaru, w którym ta osoba będzie 

odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony, 

23) ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty), 

24) stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

15. Zakres organizacji jednostki systemu oświaty w związku z COVID-19: 

1) brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć, 

2) poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących 

objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie             

w domu i skorzystanie z teleporady medycznej, 

3) zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt              

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną                             

o zakażenie, 

4) pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej po 

uprzednim uzyskaniu ich zgody, 

5) dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty, 

6) uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci w przypadku ich złego 

samopoczucia, 

7) śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie 

koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

16. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami w związku z COVID-19: 

1) ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi 

uczestniczącymi w zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od 

uczestników zajęć oraz od kadry prowadzącej te zajęcia, 

2) ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu 

organizacji pracy i zajęć, 

https://gis.gov.pl/
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3) w przypadku zajęć grupowych dostosowanie grupy uczestników zajęć do potrzeb                

i możliwości dzieci przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych                      

i higienicznych warunków realizacji zajęć; zaleca się pracę indywidualną lub                       

w małych grupach o stałym składzie, 

4) dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela; 

zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie ich preparatami na 

bazie alkoholu (min. 60%), 

5) regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 

klamek, włączników światła, poręczy – regularne przecierane z użyciem wody                    

i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy 

zmianie grupy uczestników); 

6) informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust, 

7) dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 

potrzeb dzieci, 

8) wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę; nie 

rekomenduje się używania klimatyzacji, 

9) w przypadku, braku zgody rodzica, bądź w przypadku ryzyka wynikającego                        

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości 

zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, kontynuowanie pracy                      

z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 28  

 

1. W Przedszkolu organizuje się zajęcia rewalidacyjne dla dzieci posiadających orzeczenie               

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespoły orzekające działające                             

w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych, w tym publicznych 

poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii 

wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno 

- pedagogicznych. 

2. Zajęcia rewalidacyjne uwzględnia się w Ramowym Rozkładzie Dnia. 

3. Celem zajęć rewalidacyjnych jest wspomaganie rozwoju dzieci, ich zainteresowania 

otoczeniem oraz rozwijanie samodzielności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, 

stosownie do ich możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych. 

4. Zajęcia rewalidacyjne organizuje Dyrektor. 

5. Zajęcia są uwzględniane w danym roku szkolnym w arkuszu organizacji przedszkola. 

6. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w przepisach                       

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół                  

i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia 

lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. 

7. Zajęcia są prowadzone w formie zajęć indywidualnych. 

8. Zajęcia rewalidacyjne trwają 60 min. tygodniowo. 

9. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i powinien wynosić:  

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

2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut. 
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8. Dla każdego uczestnika zajęć rewalidacyjnych opracowuje się Indywidualny Program 

Edukacyjno -  Terapeutyczny (IPET), zawierający: 

1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego orz 

wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie 

odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem, 

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka, w tym w zależności od potrzeb 

na komunikowanie się dziecka z otoczeniem z użyciem wspomagających                                 

i alternatywnych metod komunikacji (AAC) oraz wzmacnianie jego uczestnictwa                     

w życiu przedszkolnym, 

3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz – w zależności od potrzeb – zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami 

pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży, cele realizowanych zajęć, 

5) rodzaj zajęć rewalidacyjnych, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami dziecka w realizacji przez 

Przedszkole zadań, 

7) w zależności od potrzeb rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji 

kształcenia do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w tym w zakresie 

wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie, 

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dziecka wskazanych w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, 

które są realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w grupie liczącej do 5 dzieci                  

w zależności o indywidualnych potrzeb. 

9. W ramach zajęć rewalidacyjnych uwzględnia się w szczególności rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych przez: 

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille’a lub 

innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku dziecka niewidomego, 

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się,                              

w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) –       

w przypadku dziecka niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem, 

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne –                

w przypadku dziecka z autyzmem, w tym zespołem Aspergera. 

10. Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia                           

z dzieckiem, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte                  

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, 

z poradnia psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

11. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz 

w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu, we współpracy z poradnią psychologiczno 

– pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także – za zgodą rodziców dziecka –                    

z innymi podmiotami.  

12. Program opracowuje się na okres na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się  w terminie: 
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1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego, 

2) 30 dni od dnia złożenia w Przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. 

13. Prowadzenie zajęć w związku z COVID - 19: 
     1) prowadzenie zajęć rewalidacyjnych w przedszkolu, których działalność została 

czasowo ograniczona w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 w uzgodnieniu                            

z organem prowadzącym jednostkę systemu oświaty, jej dyrektorem; zajęcia mają 

charakter dobrowolny, uczestnictwo w zajęciach zależy od decyzji rodziców dzieci; 

przy organizacji zajęć uwzględnia się  możliwości przedszkola oraz bezpieczne 

warunki ich realizacji. 

14. Zakres warunków sanitarnych w związku z COVID - 19: 

1) w zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci 

kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej, 

2) przedszkole zapewnienia środków ochrony indywidualnej (maski, przyłbice, 

rękawiczki, fartuchy w razie potrzeby) oraz instrukcję prawidłowego ich stosowania, 

3) przedszkole promuje zasady higieny i umożliwia ich realizację poprzez wspieranie                 

i promowanie wśród kadry pedagogicznej i niepedagogicznej zasad: higieny rąk 

(mycie i dezynfekcja), higieny dróg oddechowych (podczas kaszlu i kichania należy 

zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką, a następnie jak najszybciej 

wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce), 

4) uwrażliwienie kadry na konieczność stosowania środków ochrony osobistej (np. 

rękawiczek, maseczek itp.) oraz mycia i dezynfekcji rąk, w tym szczególnie: przed                      

i po kontakcie z dziećmi; po kontakcie z zanieczyszczonymi powierzchniami lub 

sprzętem, po usunięciu środków ochrony osobistej, 

5)  nie noszenie biżuterii w jednostce systemu oświaty – na rękach poniżej łokcia nie 

można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one 

prawidłowe umycie, dezynfekcję rąk, 

6) zapewnienie środków czystości (mydło, ręczniki papierowe) oraz przy wejściu                          

i w każdym pomieszczeniu wspólnego użytku środków do dezynfekcji, 

7)  w miarę możliwości używanie osłony ust i nosa przez osoby prowadzące zajęcia 

oraz informowanie dzieci o konieczności stosowania tego rozwiązania w sposób 

dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

8) używanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej przy czynnościach 

pielęgnacyjnych w stosunku do dzieci, 

9) zapewnienie odpowiedniej liczby specjalnie zamykanych i opisanych koszy na 

zużyte środki ochrony indywidualnej, 

10) wyrzucanie zużytych jednorazowych środków ochrony osobistej do 

zamykanych, wyłożonych workiem foliowym koszy znajdujących się w łazienkach, 

11) zakaz korzystania z telefonów podczas zajęć, 

12) korzystanie podczas posiłku z naczyń i sztućców jednorazowych, 

13) wyrzucenie po użyciu naczyń i sztućców jednorazowych do kosza na śmieci, 

14) informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich możliwości psychofizycznych, 

oraz kadry o ryzyku, jakie niesie ze sobą nieprzestrzeganie zasad higieny oraz 

przekazywanie wskazówek Głównego Inspektora Sanitarnego w powyższym 

zakresie, 

15) regularne wietrzenie pomieszczeń, 

16) regularne dezynfekowanie często używanych powierzchni użytkowych 

i wyposażenia wykorzystywanego do zajęć: regularne czyszczenie powierzchni 

wspólnych, np.: klamek drzwi wejściowych, poręczy, blatów, oparć krzeseł, sprzętu 
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do rehabilitacji; dezynfekowanie powierzchni dotykowych, np.: biurek                            

i stolików/ławek, klawiatur i myszek, włączników świateł, 

17) przeprowadzenie działań dezynfekujących po zakończeniu zajęć przez uczestnika 

(w przypadku zajęć indywidualnych) lub grupę uczestników i przed rozpoczęciem 

zajęć przez uczestnika lub drugą grupę uczestników, 

18) w przypadku stwierdzenia podejrzenia zarażenia się wirusem przez uczestnika 

zajęć niezwłoczne podjęcie kroków mających na celu odizolowanie w odrębnym 

pomieszczeniu tej osoby od innych osób przebywających w przedszkolu, następnie 

zawiadomienie rodziny bądź osoby wskazanej do kontaktu o zaistniałej sytuacji oraz 

skontaktowanie się telefonicznie z powiatową/wojewódzką stacją sanitarno-

epidemiologiczną w celu uzyskania decyzji co do dalszego postępowania zgodnie                      

z procedurą ogólną, 

19) poinstruowanie pracowników, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją 

sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu 

zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni 

koronawirusem, 

20) bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia 

dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/ lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, 

a także obowiązujących przepisów prawa, 

21) w przypadku wystąpienia u nauczyciela wykonującego swoje zadania na 

stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem 

niezwłoczne odsunięcie go od pracy i odesłanie transportem indywidualnym do 

domu (transport własny lub sanitarny); wstrzymanie przyjmowania dzieci oraz 

powiadomienie właściwej miejscowej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej 

i stosowanie się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń, 

22) oczekiwanie przez pracownika na transport w wyznaczonym pomieszczeniu,              

w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych osób; w przypadku 

braku takiego pomieszczenia wydzielenie obszaru, w którym ta osoba będzie 

odseparowana od innych w odległości min. 2 m z każdej strony, 

23) ustalenie obszaru, w którym poruszał się i przebywał pracownik, przeprowadzenie 

rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami zakładowymi oraz zdezynfekowanie 

powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty), 

24) stosowanie do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy 

ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury, biorąc pod uwagę zaistniały 

przypadek.  

15. Zakres organizacji jednostki systemu oświaty w związku z COVID-19: 

1) brak wstępu na teren jednostki systemu oświaty osób, których obecność nie jest 

konieczna do zapewnienia realizacji zajęć, 

2) poinformowanie opiekunów/ rodziców, że w razie stwierdzenia niepokojących 

objawów wskazujących na wystąpienie choroby zakaźnej wskazane jest pozostanie             

w domu i skorzystanie z teleporady medycznej, 

3) zakaz uczestnictwa w zajęciach osób, które w ciągu ostatnich 14 dni miały kontakt             

z osobą chorą z powodu infekcji wywołanej koronawirusem lub podejrzaną                             

o zakażenie, 

4) pomiar temperatury ciała u dzieci oraz kadry pedagogicznej i niepedagogicznej po 

uprzednim uzyskaniu ich zgody, 

5) dezynfekowanie rąk przed wejściem na teren jednostki systemu oświaty, 

6) uzgodnienie szybkiej ścieżki komunikacji z rodzicami dzieci w przypadku ich złego 

samopoczucia, 

https://gis.gov.pl/
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7) śledzenie informacji umieszczanych na stronach internetowych Głównego 

Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, wytycznych i zaleceń w zakresie 

koronawirusa (SARS-CoV-2), w tym zasad bezpiecznego postępowania. 

16. W zakresie prowadzenia zajęć z uczestnikami w związku z COVID-19: 

1) ograniczenie kontaktów kadry niezaangażowanej w bezpośrednią pracę z dziećmi 

uczestniczącymi w zajęciach rewalidacyjnych od uczestników zajęć oraz od kadry 

prowadzącej te zajęcia, 

2) ustalenie liczby uczestników zajęć w celu opracowania optymalnego sposobu 

organizacji pracy i zajęć, 

3) dostosowanie wielkości sal do liczby uczestników zajęć – minimalna przestrzeń do 

prowadzenia zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m
2
 na jednego 

uczestnika zajęć i nauczyciela prowadzącego zajęcia oraz pomocy nauczyciela; 

zaleca się częste mycie rąk (wodą z mydłem) lub dezynfekowanie ich preparatami na 

bazie alkoholu (min. 60%), 

4) regularne mycie lub dezynfekowanie sprzętu rehabilitacyjnego, biurek, stołów, 

klamek, włączników światła, poręczy – regularne przecierane z użyciem wody                    

i detergentu lub środka dezynfekcyjnego (najlepiej po każdych zajęciach i przy 

zmianie grupy uczestników); 

5) informowanie dzieci, w sposób dostosowany do ich potrzeb, o unikaniu dotykania 

oczu, nosa i ust, 

6) dbanie o zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego, przy uwzględnieniu 

potrzeb dzieci, 

7) wietrzenie sali, w której przebywają dzieci, przynajmniej raz na godzinę; nie 

rekomenduje się używania klimatyzacji, 

8) w przypadku, braku zgody rodzica, bądź w przypadku ryzyka wynikającego                        

z charakteru zajęć lub zagrożenia zdrowotnego, czy braku możliwości 

zorganizowania zajęć w sposób zmniejszający ryzyka, kontynuowanie pracy                      

z dziećmi z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

§ 29  

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu odbywa się zgodnie                   

z rozporządzeniem w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychoogiczno – 

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

2. Zajęcia z udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej uwzględnia się                                

w Ramowym Rozkładzie Dnia. 

3. Przedszkole współdziała z rodzicami dzieci w organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej i wspiera rodziców w rozwiazywaniu problemów wychowawczych                                         

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 

4. Za organizację pomocy psychologiczno - pedagogicznej odpowiada Dyrektor  Przedszkola.  

5. Dyrektor organizuje wspomaganie Przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno - pedagogicznej polegające na zaplanowaniu                                      

i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej. 

6. W Przedszkolu  pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także                           

w formie: 

1) zajęć o charakterze rewalidacyjnym w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego, 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
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3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć                                 

o charakterze terapeutycznym, 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

5) porad i konsultacji. 

7. Wszystkie formy pomocy pomocy psychologiczno - pedagogicznej organizuje się                                    

z zachowaniem przepisów szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym również liczby dzieci na poszczególnych 

formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym powierza się prowadzenie danych zajęć. 

8. Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej trwają 45 minut tygodniowo 

(nie dotyczy zajęć rewalidacyjnych, które trwają 60 min.), z tym, że w przypadku 

konieczności skrócenia czasu zajęć nauczyciel lub specjalista odpowiada za realizację pełnej 

tygodniowej liczby godzin przyznanych dla dziecka lub grupy dzieci. 

9. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut,                                       

z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli 

jest to uzasadnione potrzebami wychowanka. 

10. Wszystkie zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów prawa oświatowego. 

11. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się rodziców 

dziecka (prawnych opiekunów). 

12. W związku z potrzebą objęcia dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną                      

z inicjatywą może wystąpić: 

1) rodzice dziecka, 

2) dyrektor przedszkola, 

3) nauczyciel, specjalista, prowadzących zajęcia z dzieckiem, 

4) pielęgniarka środowiskowa lub higienistka, 

5) poradnia, 

6) asystent edukacji romskiej, 

7) pomoc nauczyciela, 

8) pracownik socjalny, 

9) asystent rodziny, 

10) kurator sądowy, 

11) organizacja pozarządowa lub instytucja działająca na rzecz rodziny i dzieci. 

13. Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele 

oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci 

pedagogiczni (zwani specjalistami), którzy tworzą zespół lub zespoły do spraw pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej powoływane przez Dyrektora placówki,  

14. Zespoły odpowiadają za prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanej pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej wynikającej z obowiązujących przepisów prawa oraz 

innych potrzeb uznanych przez zespół za istotne. 

15. Zespoły spotykają się systematycznie zgodnie z potrzebami dzieci wynikającymi                                    

w szczególności z sytuacji wskazanych w przepisach szczegółowych lub z wniosków 

dotyczących przebiegu i efektywności udzielanej pomocy psychologiczno -pedagogicznej. 

16. W szczególnych przypadkach zespoły zbierają się na wniosek lub z inicjatywy 

podmiotu/podmiotów, z którymi współpracują w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej.  

17. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, 
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3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci                       

i młodzieży. 

18.  Organizacja współpracy polega na: 

1) systematycznym kontakcie w ramach prowadzonego przez Przedszkole procesu 

rozpoznania i diagnozy indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

wychowanka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych 

wychowanka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie                

w przedszkolu, 

2) współdziałaniu i współpracy w obszarze diagnostycznym i postdiagnostycznym, 

3) wymianie informacji na temat możliwości doskonalenia, skuteczności i jakości 

udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej również w zakresie wymiany 

metod, rodzajów ćwiczeń, narzędzi, doświadczeń. 

19. Osoby biorące udział w organizowaniu, planowaniu, koordynowaniu oraz udzielaniu 

pomocy  psychologiczno – pedagogicznej są obowiązane do zachowania tajemnicy 

służbowej w zakresie spraw dotyczących udzielania tej pomocy, w szczególności do 

nieujawniania spraw, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci, ich rodziców, nauczycieli 

grup lub specjalistów prowadzących zajęcia z dziećmi, a także innych osób uczestniczących 

w udzielaniu pomocy. 

20. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne                            

i nieodpłatne. 

21. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom wychowanków                                          

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

22. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 8. 

23. Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami                           

i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5. 

24. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

25. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne organizuje się dla wychowanków 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 

wychowanków. 

26. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami                                     

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkole oraz z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem  życiu Przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może 

przekraczać 10. 

 

§ 30 

  

1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do Przedszkola, ale ze 

względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie 

mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych 

wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu 

nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
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2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które 

są realizowane: wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie                                        

z wychowankiem. 

3. Objęcie wychowanka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,                          

z której wynika potrzeba objęcia wychowanka pomocą w tej formie. 

4. Wychowanek objęty zindywidualizowaną ścieżką realizuje w Przedszkolu program 

wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, 

w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

5. Na wniosek rodziców wychowanka Dyrektor ustala, z uwzględnieniem opinii, tygodniowy 

wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie                                

z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w Przedszkolu. 

7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla dzieci objętych kształceniem specjalnym 

i dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowanie przedszkolnym. 

 

ROZDZIAŁ X 

Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola, w uzgodnieniu z radą rodziców 

 

§ 31 

 

1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00 - 17.00. 

2. Godziny otwarcia i zamknięcia placówki w danym roku szkolnym uzależnione są od potrzeb 

rodziców i zatwierdzane są przez organ prowadzący na podstawie Arkusza                    

Organizacyjnego. 

3. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora                            

i w uzgodnieniu z Radą Rodziców. Czas pracy Przedszkola może ulec zmianie stosownie do 

aktualnych potrzeb rodziców po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych                                

z organem prowadzącym. Warunkiem ustalenia przerwy w działalności przedszkola 

(przerwa wakacyjna) jest konieczność złożenia wspólnego wniosku przez Dyrektora               

i Radę Rodziców do organu prowadzącego (wniosek o przerwę w pracy przedszkola). 

Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów, 

gruntownych porządków, a także urlopy wypoczynkowe pracowników. 

5. Informację o przerwie w pracy Przedszkola w danym roku podaje Dyrektor do wiadomości 

rodziców. 

6. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki                              

w Przedszkolu trwa 60 minut. 

7. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej niż                             

5 godzin dziennie i jest przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. Realizacja bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

odbywa się w godzinach od 8.30 do 13.30. 

8. Ramowy Rozkład Dnia określa czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny 

posiłków, czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego                      

w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki - nie krótszy niż 5 godzin dziennie i 

czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego przekraczający 

bezpłatny wymiar zajęć dla każdego oddziału. 
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9. Na podstawie Ramowego Rozkładu Dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia                                    

z uwzględnieniem podstawy programowej oraz potrzeb i zainteresowań dzieci - na 

podstawie opracowywanych planów miesięcznych. 

10. Ramowy Rozkład Dnia podaje się do wiadomości rodzicom dzieci oraz zamieszcza na 

stronie Internetowej Przedszkola. 

11. Ramowy Rozkład Dnia przedstawia się następująco: 
RAMOWY ROZKŁAD DNIA 

Przedszkola Nr 29  z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 

6.00-8.30    

I Ranek - początek dnia, zajęcia poranne - formy aktywności dzieci w ramach realizacji podstawy programowej, w czasie 

wykraczającym poza bezpłatny wymiar (w ramach opłaty godzinowej nie wyższej niż 1 zł; z wyjątkiem bezpłatnych zajęć, takich jak: 

zajęcia j. angielskiego,  religii, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju)  
      Schodzenie się dzieci, rozmowy indywidualne zgodnie z zainteresowaniami dzieci, słuchanie bajek, działalność dowolna w kącikach 

zainteresowań, zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne, zabawy plastyczne, tematyczne, ruchowe, taneczne, zabawy zespołowe, samorzutne, 

organizowane, integrujące, muzyczno – ruchowe, zabawy na dywanie i przy stolikach: klocki, układanki, rebusy, krzyżówki, domina, puzzle, 

gry planszowe, rysowanie, malowanie, wycinanie, lepienie z plasteliny, słuchanie literatury, zabawy i gry językowe, ćwiczenia ortofoniczne, 

prowadzenie obserwacji i diagnozy, praca z dzieckiem zdolnym, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy                  

z dzieckiem oraz w ramach zajęć rewalidacyjnych (logopedycznych, terapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, innych w zależności 

od potrzeb), zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, zajęcia w kółkach zainteresowań, zajęcia j. angielskiego, religii, inne zajęcia 

uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

8.30 – 13.30 

II Realizacja podstawy programowej w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, w czasie nie krótszym niż 5 godzin 

dziennie,       z uwzględnieniem indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci 

 Swobodne zabawy: wg inwencji dzieci w kącikach zabaw, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, plastyczne, rysowanie, 

kolorowanie, malowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, zabawy klockami, zabawy ruchowe, inscenizacyjne, taneczno - rytmiczne, ze 

śpiewem, pląsy, gry planszowe, układanki, puzzle, inne wg wyboru dzieci, zajęcia j. angielskiego, religii, rewalidacyjne, wczesnego 

wspomagania rozwoju, ćwiczenia poranne. 

 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, w tym: czynności porządkowe w sali po skończonych zabawach, zabiegi higieniczne                                     

i samoobsługowe przed śniadaniem, śniadanie-przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania posiłków, wartościach odżywczych 

potraw, kulturze jedzenia, zabiegi higieniczne i samoobsługowe po śniadaniu. 

 Zajęcia dydaktyczne - czas prowadzonych zajęć powinien być dostosowany do  możliwości rozwojowych dzieci, z tym, że czas 

prowadzonych zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, etnicznej, regionalnej i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

- z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 min., 

- z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 min.; 

 Swobodne zabawy: wg inwencji dzieci w kącikach zabaw, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, plastyczne, rysowanie, 

kolorowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, zabawy klockami, zabawy muzyczno - ruchowe, inscenizacyjne, taneczno - rytmiczne, ze 

śpiewem, pląsy, gry planszowe, układanki, puzzle, zabawy kierowane i niekierowane, inne wg wyboru dzieci. 

 Prowadzenie obserwacji i diagnozy. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem oraz w ramach 

zajęć rewalidacyjnych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 

 Zajęcia j. angielskiego, religii. 

 Pobyt w ogrodzie, na boisku, w parku: gry i zabawy ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze, drobne prace ogrodnicze, spacery, 

wycieczki piesze, zabawy badawcze. 

 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne: zabiegi higieniczne i samoobsługowe po powrocie z pobytu na powietrzu, czynności 

porządkowe w sali związane z przygotowaniem do obiadu, nakrywanie do stołu z pomocą nauczyciela, zabiegi higieniczne i samoobsługowe 

przed obiadem, obiad - kulturalne spożywania posiłku, zabiegi higieniczne, samoobsługowe i porządkowe po obiedzie, odpoczynek 

poobiedni - słuchanie bajek, muzyki, poezji.  

 Swobodne zabawy: wg inwencji dzieci w kącikach zabaw, tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjno - manipulacyjne, plastyczne, rysowanie, 

kolorowanie, lepienie z plasteliny, wycinanie, zabawy klockami, zabawy ruchowe, inscenizacyjne, taneczno - rytmiczne, ze śpiewem, pląsy, 

gry planszowe, gry dydaktyczne, układanki, puzzle, zabawy kierowane i niekierowane, inne wg wyboru dzieci. 

 Prowadzenie obserwacji i diagnozy. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem oraz w ramach 

zajęć rewalidacyjnych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. 

 Zajęcia j. angielskiego, religii. 

13.30 – 17.00  

III Popołudnie – zajęcia popołudniowe - formy aktywności dzieci  - w ramach realizacji  podstawy programowej, w czasie 

wykraczającym poza bezpłatny wymiar (w ramach opłaty godzinowej nie wyższej niż 1 zł; z wyjątkiem bezpłatnych zajęć, takich jak: 

nauka religii, pomoc psychologiczno – pedagogiczna, rewalidacja, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju) 
Zabawy dowolne, samorzutne, wg wyboru dzieci, gry planszowe, gry dydaktyczne, układanki, puzzle, słuchanie literatury, zabawy muzyczno- 

ruchowe. Prowadzenie obserwacji i diagnozy. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem oraz                

w ramach zajęć rewalidacyjnych, zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju. Zajęcia j. angielskiego, religii. Przygotowanie do 

podwieczorku – czynności porządkowe w sali, higieniczne i samoobsługowe przed podwieczorkiem, podwieczorek, zabiegi higieniczne                     

i samoobsługowe po podwieczorku, słuchanie literatury, zabawy słowne, zabawy tematyczne  i samorzutne, gry i zabawy dydaktyczne, 

układanki, zagadki, krzyżówki, rebusy, domina, gry planszowe, zajęcia w sali projekcyjnej, ćwiczenia grafomotoryczne, lepienie z plasteliny, 

modelowanie, rysowanie, malowanie, zabawy i gry ruchowe, zabawy kołowe ze śpiewem, zespołowe, zabawy w kącikach zainteresowań, 
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zabawy konstrukcyjno - manipulacyjne, zabawy klockami, słuchanie literatury, śpiew, wyliczanki, rymowanki, zabawy inscenizacyjne, 

muzyczno – taneczne, zabawy kierowane i niekierowane, zabawy wg inwencji dzieci na dywanie i przy stolikach, porządkowanie kącików 

zabaw, rozchodzenie się dzieci, kontakty indywidualne z rodzicami. 

Sprawdzanie frekwencji dzieci odbywa się poprzez zaznaczenie w dzienniku zajęć godziny przyjścia i wyjścia dziecka.  
Godziny wydawania posiłków:   9.15 – śniadanie, 12.00 – obiad, 14.00 – podwieczorek. 

 

ROZDZIAŁ XI 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia 

 ustalone przez organ prowadzący 

 

 § 32  

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę z uwzględnieniem celów    

i zadań wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, w wymiarze 

5 godzin dziennie, w godzinach 8.30 - 13.30, dzieciom objętym wychowaniem 

przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 

Korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki podlega opłatom w wysokości 1 zł za każdą godzinę 

korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym bezpłatne wychowanie 

przedszkolne. 

2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę niezależnie od liczby 

godzin pobytu dziecka w Przedszkolu (w czasie wykraczającym poza 5 godzinne bezpłatne 

wychowanie przedszkolne) - dzieciom w wieku 6 lat, które są objęte rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym i dzieciom starszym odroczonym od spełniania obowiązku 

szkolnego, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 9 lat. 

3. Przedszkole organizuje bezpłatną naukę religii, o ile rodzic (prawny opiekun) wyrazi na 

piśmie takie życzenie. 

4. Zwolnieniu z opłaty, o której mowa w ust. 1 podlegają: 

1) dzieci z rodzin zakwalifikowanych do pomocy społecznej przyznanej przez Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie na jaki pomoc została przyznana, 

2) dzieci objęte pieczą zastępczą, 

3) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu 

na niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności. 

5. Miesięczna wysokość opłaty za zajęcia, określana jest po zakończeniu każdego miesiąca 

jako iloczyn stawki godzinowej określonej uchwałą Rady Miasta Tychy oraz liczby godzin 

faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu pomniejszonego o czas trwania zajęć 

nieodpłatnych.  

6. Liczbę godzin ustala się sumując rzeczywisty czas pobytu dziecka w ciągu miesiąca                 

w zaokrągleniu do pełnych godzin w górę.  

7. Opłaty za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 

wymiar zajęć, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe określone są 

w okresach miesięcznych. 

8. Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności 

za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system 

rejestracji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych.  

9. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z posiłków. Przedszkole 

zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie. 

10. Rodzic (prawny opiekun) deklaruje wolę uczęszczania dziecka do Przedszkola,                     

a w przypadku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną, wolę kontynuacji, określa 
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czas pobytu dziecka w Przedszkolu w poszczególnych dniach tygodnia oraz rodzaj 

posiłków, z których dziecko będzie korzystać w ciągu dnia. 

11. Wysokość opłaty za poszczególne posiłki, ustalana jest przez Dyrektora Przedszkola              

w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z art. 106 ustawy – Prawo oświatowe. 

12. Wysokość opłat w danym roku szkolnym, w tym wysokość dziennej stawki żywieniowej 

oraz wysokość opłat za korzystanie dziecka z Przedszkolu, o którym mowa w ust. 2  

zamieszczona jest corocznie w „Informacji dla rodziców/opiekunów prawnych                                

o warunkach i zasadach udzielania świadczeń przez przedszkole”. 

13. Miesięczna wysokość opłaty za posiłki stanowi sumę opłat za posiłki, z których dziecko 

skorzystało podczas swojego pobytu w przedszkolu. 

14. Za poszczególne posiłki pobiera się opłaty w następującej wysokości: za śniadanie pobiera 

się 25% dziennej stawki żywieniowej, za obiad 50% dziennej stawki żywieniowej, za 

podwieczorek 25% dziennej stawki żywieniowej. Wysokość opłat za posiłki może ulec 

zmianie w ciągu roku szkolnego w przypadku znacznego wzrostu cen żywności.   

15. Wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się co najmniej z 14 - dniowym 

wyprzedzeniem, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w placówce. 

16. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności 

dziecka z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w nagłych 

przypadkach, np. choroby w dniu nieobecności dziecka do godziny 8.00. 

17. Przedszkole przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym do 5 dni po zakończeniu danego 

miesiąca pisemną informację (tzw. pasek opłat) o łącznej wysokości opłaty za świadczenia 

udzielone w danym miesiącu przez przedszkole, którą należy uregulować      w terminie do 

15-go dnia następnego miesiąca na rachunek bankowy Przedszkola                        

wskazany w tzw. „pasku opłat” lub gotówką bezpośrednio w oddziałach wskazanego Banku. 

W tytule przelewu bądź wpłaty gotówkowej w banku rodzic powinien wpisać: „opłata za 

świadczenie przedszkola/imię i nazwisko dziecka/za miesiąc …”. 

18. Zaległość powstaje pierwszego dnia roboczego po terminie zapłaty wskazanym                  

w ust. 15. 

19. W przypadku nieterminowego  regulowania odpłatności za świadczenia udzielane przez 

przedszkole, Dyrektor Przedszkola będzie dochodził należności w trybie ustawy                           

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

20. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat, o których mowa              

w ust. 3 i ust. 7, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.                

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

21. Przed podjęciem działań zmierzających do zastosowania egzekucji i czynności organu 

egzekucyjnego pracownik – intendent zobowiązany jest: 

1) prowadzić systematyczna kontrolę terminowości zapłaty należności pieniężnych                           

z tytułu opłat przedszkolnych, sprawdzając czy należności zostały uregulowane wg 

stanu na koniec miesiąca po miesiącu rozliczeniowym, 

2) stosować działania informacyjne wobec Zobowiązanego zmierzające do 

dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku zapłaty należności za świadczenia 

Przedszkola (sms, email, telefon, fax), które mogą obejmować informacje o terminie 

zapłaty należności pieniężnych lub jego upływie, wysokości należności pieniężnej 

oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach 

egzekucyjnych, 

3) udokumentować prowadzone działania informacyjne poprzez prowadzenie Rejestru 

Czynności Informacyjnych w formie elektronicznej, wg wzoru określonego                    

w Procedurze Egzekucji wprowadzonej do obiegu i stosowania Zarządzeniem Nr 

0050/283/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r.  
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4) prowadzić Rejestr Upomnień, o których mowa w ust. 20-24, zgodnie z wzorem 

określonym w Procedurze Egzekucji wprowadzonej do obiegu i stosowania 

Zarządzeniem Nr 0050/283/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

22. Jeżeli Zobowiązany nie wykona obowiązku zapłaty opłat przedszkolnych, mimo 

stosowanych działań informacyjnych wobec Zobowiązanego, Dyrektor – Wierzyciel 

podejmuje czynności poprzedzające wszczęcie egzekucji administracyjnej z urzędu 

poprzez wystawienie i wysłanie Zobowiązanemu upomnienia, wg wzoru określonego                    

w Procedurze Egzekucji wprowadzonej do obiegu i stosowania Zarządzeniem Nr 

0050/283/19 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

23. Dyrektor wystawia upomnienia, wg następujących zasad: 

1) gdy łączna wysokość zadłużenia przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia 

(116 zł), upomnienie wystawia się bez zbędnej zwłoki, nie później niż dwa miesiące 

od ostatniego dnia terminu płatności, 

2) gdy łączna wysokość zadłużenia nie przekroczy dziesięciokrotności kosztów 

upomnienia (116 zł), upomnienie wystawia się nie później niż do 30 kwietnia 

następnego roku kalendarzowego. 

24. Wystawiając upomnienie nalicza się koszty upomnienia, o których mowa                                  

w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wysokości 

kosztów upomnienia skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem 

egzekucji administracyjnej. 

25. Upomnienie sporządza się w dwóch egzemplarzach. Oryginał przeznaczony jest dla 

Zobowiązanego, natomiast kopia przekazywana jest do księgowości Miejskiego Centrum 

Oświaty w Tychach, w terminie 3 dni od daty skutecznego doręczenia upomnienia, wraz                    

z kopią potwierdzenia odbioru. 

26. Upomnienie wysyłane jest jeden raz za tę samą zaległość. 

27. Egzekucja administracyjna może być wszczęta, jeżeli Wierzyciel po upływie terminu do 

wykonania przez Zobowiązanego obowiązku, doręczył mu pisemne upomnienie.  

28. Podstawą egzekucji administracyjnej jest prawidłowo wystawiony tytuł wykonawczy, 

zgodnie z ustawą o postępowaniu egzekucyjnym.  

29. Tytuł wykonawczy sporządza Dyrektor na druku określonym w Rozporządzeniu 

Ministra Finansów z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych 

stosowanych w egzekucji, po uprzednim sprawdzeniu, czy należność wskazana                                

w upomnieniu nie wpłynęła na rachunek bankowy i po uprzednim otrzymaniu zwrotnego 

potwierdzenia odbioru upomnienia. Sporządzony tytuł wykonawczy można przekazać do 

sprawdzenia radcy prawnemu działającemu w Miejskim Centrum Oświaty w Tychach.  

30. Tytuły wykonawcze podlegają ewidencji, zgodnie z wzorem określonym w Procedurze 

Egzekucji wprowadzonej do obiegu i stosowania Zarządzeniem Nr 0050/283/19 

Prezydenta Miasta Tychy z dnia 29 sierpnia 2019 r.  

31. Dyrektor wystawia tytuły wykonawcze najpóźniej 3 miesiące po bezskutecznym upływie 

terminu określonego w upomnieniu. 

32. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z ewidencją tytułów wykonawczych, podpisane przez 

Dyrektora, przekazuje się do REA Urzędu Miasta Tychy. Ewidencje przekazuje się                         

w dwóch egzemplarzach w terminie 7 dni od daty wystawienia tytułu wykonawczego. 
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ROZDZIAŁ XII 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z: 

a) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole, 

b) współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,                                        

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

c) planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz 

odpowiedzialnością za jej jakość, 

d) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych obserwacji, 

e) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  

opiekę zdrowotną i inną 

 

§ 33 

 

1. W Przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników                         

administracji i pracowników obsługi.  

2. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa                        

w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole na terenie placówki i zajęć 

organizowanych poza Przedszkolem, wykonywania dodatkowych   poleceń   Dyrektora 

wynikających z organizacji pracy, jego zarządzeń oraz postanowień oraz regulaminu pracy 

obowiązującego w Przedszkolu. 

3. Pełniąc obowiązki służbowe, nauczyciel jest funkcjonariuszem publicznym. 

4. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola 

określają odrębne przepisy. 

5. Nauczycielom za przepracowane godziny ponadwymiarowe, w zamian za wynagrodzenie, 

Dyrektor Przedszkola może udzielić dni wolnych od pracy. 

6. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Przedszkola określają odrębne przepisy. 

7. Szczegółowy zakres zadań poszczególnych pracowników wynika z indywidualnego zakresu 

obowiązków ustalonego przez Dyrektora. 

8. Pracownik Przedszkola zobowiązany jest wykonywać pracę sumiennie i starannie, 

przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych zgodnie                                        

z regulaminem pracy Przedszkola. 

9. Do podstawowych obowiązków pracowników Przedszkola w szczególności należy: 

1) dążenie do uzyskiwania w pracy jak najlepszych wyników i przejawiania w tym celu 

odpowiedniej inicjatywy, 

2) przestrzeganie ustalonego w placówce Regulaminu Pracy, 

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

przeciwpożarowych, w szczególności uczestnictwo w szkoleniach BHP, przestrzeganie 

i stosowanie zasad Systemu HACCP (bezpieczeństwo zdrowotne dzieci), GHP  (Dobra 

Praktyka Higieniczna), GMP (Dobra Praktyka Produkcyjna), dbanie o mienie publiczne                 

i właściwe zabezpieczenie majątku Przedszkola w czasie wykonywania pracy i po jej 

zakończeniu, 

4) zapobieganie niebezpieczeństwom zagrażającym dzieciom, usuwanie ich                               

i informowanie o nich Dyrektora lub w razie jego nieobecności Wicedyrektora, 

5) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie im pomocy, 

w szczególności pracownikom młodym, 

6) odpowiedzialność za powierzone materiały, pomoce naukowe, narzędzia pracy, sprzęt, 
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itp., 

7) przestrzeganie tajemnicy służbowej, 

8) uprzejme traktowanie współpracowników, rodziców, wychowanków i interesantów 

Przedszkola,  

9) aktywna współpraca z rodzicami, 

10) aktywne uczestnictwo w pracach Rady Pedagogicznej, 

11) wykonywania innych czynności wynikających z organizacji pracy. 

10. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planie 

rocznym przedszkola i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów 

przedszkolnych oraz w planie nadzoru pedagogicznego na dany rok szkolny. 

 

§ 34 

 

1. Do podstawowych obowiązków Dyrektora należy:  

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu i uczestnictwa                                

dzieci w zajęciach organizowanych przez Przedszkole, 

2) dokonywanie przynajmniej raz w roku szkolnym kontroli obiektu pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych higienicznych warunków korzystania z niego, 

3) sporządzanie protokołu pokontrolnego, który podpisują osoby biorące udział                                  

w kontroli, przekazywanie kopii protokołu organowi prowadzącemu, 

4) dbanie, aby prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach 

prowadzone były  pod nieobecność dzieci. 

2. Dyrektor zobowiązany jest do czasowego zamknięcia Przedszkola, po powiadomieniu 

organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +18°C. 

3. Dyrektor może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia, jeżeli 

temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub mniej oraz w przypadku wystąpienia 

klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zagrożeń dla zdrowia dziecka. 

4. Dyrektor jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 

mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego – roczne               

przygotowanie przedszkolne (z wykorzystaniem systemu elektronicznego), oraz                                 

o zmianach w tym zakresie. 

5. Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie dzieci.  

1) zgoda i opinia na zawieszenie zajęć, mogą być wydane także ustnie, 

telefonicznie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą 

innych środków łączności; w takim przypadku treść zgody lub opinii powinna 

być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób,  

2) zawieszenie zajęć, może dotyczyć w szczególności grupy, lub całego 

przedszkola, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć, 

3) o zawieszeniu zajęć, organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny oraz organ rejestrujący. 

6. W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty w związku                                    

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dyrektor jednostki systemu 

oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym zajęć                                      

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć, w szczególności:  
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1) ustala, czy dzieci i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania i Internetu umożliwiających interakcję między dziećmi                              

a nauczycielami prowadzącymi zajęcia, 

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno - 

komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,  

3) określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych technologii informacyjno - komunikacyjnych,  

4) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do 

realizacji zajęć, z których dzieci mogą korzystać, 

5) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 

wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw, 

6) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób potwierdzania uczestnictwa 

dzieci na zajęciach oraz sposób i termin usprawiedliwiania nieobecności dzieci 

na zajęciach edukacyjnych, 

7) zapewnia każdemu dziecku lub rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji, 

8) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów dzieci 

oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności dzieci, w tym również 

informowania rodziców o postępach dzieci, 

9) przekazuje dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań tej jednostki, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia 

specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego 

obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego 

nauczania, zajęć rewalidacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 

dziecka, 

10) koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi lub rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych 

kształceniem specjalnym, indywidualnym obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym nauczaniem, dzieci 

objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju lub uczęszczających na zajęcia 

rewalidacyjne, 

11) w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostki systemu oświaty nadzorowi 

pedagogicznemu, sprawowanemu przez właściwe organy, podlega                            

w szczególności organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz stopień obciążenia 

dzieci realizacją zleconych zadań,  

12) organ prowadzący wspomaga jednostki systemu oświaty w organizacji zajęć                                 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć, 

13) organy prowadzące jednostki systemu oświaty mogą użyczyć sprzętu 

niezbędnego do realizacji przez dziecko lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych 

zajęć, w szczególności komputera (zestawu komputerowego), laptopa albo 

tabletu (na podstawie odrębnych przepisów – Kodeks cywilny), 

14) organ prowadzący może upoważnić do dokonania tej czynności, Dyrektora 

jednostki systemu oświaty, 

15) zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zajęć nauczyciel realizuje w ramach 

obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 
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dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio  

z dziećmi albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć realizowanych powyżej 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin ponadwymiarowych,  

16) Dyrektor jednostki systemu oświaty ustala zasady zaliczania do wymiaru 

godzin poszczególnych zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć, 

17) Dyrektor jednostki systemu oświaty, uwzględniając: realizację zajęć                           

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

realizacji tych zajęć, lub możliwe ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć – 

może zobowiązać nauczyciela do realizacji zajęć wynikających z prowadzonej 

przez jednostkę systemu oświaty działalności opiekuńczo - wychowawczej, 

18) zajęcia działalności opiekuńczo - wychowawczej, nauczyciel realizuje                            

w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć 

realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin 

ponadwymiarowych,  

19) Dyrektor jednostki systemu oświaty, który zlecił nauczycielowi prowadzenie 

zajęć, działalności opiekuńczo - wychowawczej na nowo określa organizację 

realizacji przez tego nauczyciela zadań, mając na uwadze, że zajęcia te realizuje 

w ramach obowiązującego go tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 

bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz, a w przypadku godzin zajęć 

realizowanych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych – w ramach godzin 

ponadwymiarowych,  

20) w przypadku ograniczenia funkcjonowania przedszkola dotyczący uczestnictwa 

dziecka w co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych,  z których 

dziecko nie zostało zwolnione na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty, ustala się w danym miesiącu w odniesieniu do 

okresu, w którym danego dziecka nie obejmowało ograniczenie funkcjonowania 

przedszkola,  

21) okres, o który mowa nie może być krótszy niż 40% czasu przeznaczonego na 

obowiązkowe zajęcia edukacyjne,  

22) jeżeli okres, w którym danego dziecka nie obejmuje ograniczenie 

funkcjonowania przedszkola, w danym miesiącu jest krótszy niż 40%, to uznaje 

się, że dziecko spełniło w tym miesiącu warunek, jeżeli spełnił go w odniesieniu 

do ostatniego miesiąca, w którym ustalano spełnienie tego warunku. 

 

§ 35 

 

1. W Przedszkolu tworzy się stanowisko Wicedyrektora. Powołania i odwołania 

Wicedyrektor dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i organu 

prowadzącego. 

2. Wicedyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola podczas 

pełnienia swego bieżącego nadzoru nad placówką, ma prawo do przydzielania zadań 

służbowych i wydawania poleceń, formułowania projektu oceny pracy podległych 

bezpośrednio nauczycieli i oceny pracy wychowawczo - dydaktycznej, wnioskowania do 
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Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar porządkowych nauczycieli                                  

i pracowników administracyjno - obsługowych, używania pieczątki osobowej z tytułem 

Wicedyrektor oraz podpisywania pism, których treść jest zgodna z zakresem jego zadań                   

i kompetencji. Szczegółowy zakres obowiązków znajduje się w teczce akt osobowych. 

3. Wicedyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników administracyjno –                     

obsługowych, sprawuje nadzór i kontrolę nad przebiegiem pracy tych pracowników,                 

przydziela zakres zadań i obowiązków, załatwia sprawy osobowe. 

 

§ 36 

 

1. Czas pracy Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin nie może przekroczyć 

40 godzin tygodniowo. W ramach czasu pracy nauczyciel zobowiązany jest realizować: 

1) zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio                                  

z wychowankami w wymiarze godzin przydzielonych w Arkuszu Organizacji  na dany 

rok szkolny, 

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola. 

2. Nauczyciel odpowiedzialny za jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych 

jego opiece dzieci.  

3. Dyrektor przydziela każdemu nauczycielowi zakres obowiązków, który podpisany przez 

pracownika znajduje się w teczce akt osobowych. Do zadań nauczyciela należy                                        

w szczególności:                 

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie procesu dydaktyczno – wychowawczo - 

opiekuńczego z dostosowaniem treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych dziecka, w tym dziecka niepełnosprawnego i szczególnie 

uzdolnionego, w oparciu o program wychowania przedszkolnego, zawierający 

podstawę programową określoną przez MEN i/lub indywidualny program nauczania, 

albo program autorski opracowany przez nauczycieli przedszkola w ramach 

działalności innowacyjnej, a także analizowanie efektów swojej pracy oraz wspólne 

rozwiązywanie problemów, 

2) monitorowanie, analizowanie i ocenianie skuteczności, a w razie potrzeby – 

modyfikowanie działań prowadzonych przez nauczyciela/li w zespołach lub 

indywidualnie, w tym działań profilaktycznych i wychowawczych, osiągnięć każdego 

dziecka, z uwzględnieniem jego możliwości rozwojowych, dostosowania  metod pracy 

do potrzeb dzieci i grupy przedszkolnej, 

3) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz efektywne 

wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na zabawy i zajęcia, 

4) planowanie i analizowanie wyników badań zewnętrznych i wewnętrznych 

dotyczących wspomagania rozwoju i edukacji dzieci, służących jakości procesów 

edukacyjnych, prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy, 

5) w celu zapewnienia bezpiecznego otoczenia uczestniczenie, przynajmniej raz w roku 

kalendarzowym w dokonywanych przeglądach stanu technicznego Przedszkola, 

współtworzenie protokołu z przeglądu i przedstawianie do Dyrektora wniosków                            

z przebiegu kontroli, 

6) stała troska o bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci, uczenie zasad postępowania 

warunkujących bezpieczeństwo dziecka, w szczególności uczenie zachowań 

prozdrowotnych, proekologicznych, bezpiecznego poruszania się po drogach, 

7) wspomaganie w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”, uczenie sposobów 

radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji 

innych oraz kontrolowania zachowań, uczenie dokonywania przez dziecko wyborów                   



Statut Przedszkola nr 29 z Oddziałami Integracyjnymi w Tychach 

53 

 

i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji, dostarczanie przykładów rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych, 

8) wykazywanie się znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy dzieciom                                 

i umiejętnością ich zastosowania w praktyce – oraz w razie potrzeby niezwłoczne 

wezwanie służb medycznych, a także każdorazowo powiadomienie o zaistniałej 

sytuacji rodziców i Dyrektora Przedszkola, 

9) przestrzeganie zakazu przynoszenia przez rodziców środków farmakologicznych                    

w celu podania ich dziecku w Przedszkolu, 

10) wykazywanie się znajomością o liczbie dzieci swojego oddziału obecnych danego 

dnia w Przedszkolu oraz miejscu pobytu dziecka, gdy przebywa ono poza grupą, 

11) organizowanie spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą 

apteczkę pierwszej pomocy, a w przypadku pełnienia funkcji kierownika wycieczki 

opracowanie programu i regulaminu wycieczki i zapoznanie z nimi dzieci                             

i rodziców, zapoznanie dzieci i opiekunów z zasadami bezpieczeństwa, określenie 

zadań opiekunów wycieczki, nadzorowanie zaopatrzenia dzieci i opiekunów                   

w odpowiedni sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy, organizowanie                   

i nadzorowanie transportu, wyżywienia, noclegów dzieci i nauczycieli, dysponowanie 

środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki, przedłożenie do 

Dyrektora Przedszkola i rodziców podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego 

wycieczki w terminie 14 dni od dnia zakończenia wycieczki, w formie pisemnego 

protokołu,  

12) przekazywanie do Dyrektora Przedszkola informacji o organizacji wycieczek 

przedmiotowych, jak spacery, wyjścia i tzw. „krótkie przejazdy” w obrębie miasta 

Tychy środkami komunikacji miejskiej (autobus, bus, pociąg), np. do biblioteki, kina, 

teatru, Policji, Straży Miejskiej, hospicjum, Domu Pomocy Społecznej, na konkursy, 

przeglądy, występy, inne wyjścia i przejazdy w obrębie miasta Tychy, które nie 

wymagają zgody Dyrektora Przedszkola, ani zgody rodziców, z wyłączeniem 

wycieczek autokarowych, pod warunkiem szczególnego zachowania zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w ruchu drogowym - celem prowadzenia przez 

Dyrektora Przedszkola Rejestru Wyjść Grupowych, zawierającego takie dane, jak: 

datę, miejsce i godzinę wyjścia lub zbiórki dzieci, cel lub program wyjścia, miejsce                

i godzinę powrotu, imiona i nazwiska opiekunów, liczbę dzieci oraz podpisy 

opiekunów i dyrektora, 

13) sprawdzanie liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu,                    

w czasie spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego, 

14) nieorganizowanie wyjść dzieci w czasie burzy, śnieżycy, gołoledzi, ulewy, smogu, 

15) wietrzenie pomieszczeń podczas nieobecności dzieci,  

16) niepozostawianie dzieci bez osobistego nadzoru, 

17) eliminowanie z sali zajęć wszystkich sprzętów i zabawek zagrażających 

bezpieczeństwu dzieci,  

18) tworzenie warunków wspomagających rozwój każdego dziecka, jego zdolności                                          

i zainteresowań, kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną 

i obywatelską, wychowywanie dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności 

sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy, 

19) respektowanie i gwarantowanie praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka, wobec 

każdego dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, 

płeć, język, religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, 

niepełnosprawność, 
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20) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu                          

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla                   

każdego człowieka, 

21) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy dojrzałości szkolnej dzieci, które 

w danym roku mają lub mogą rozpocząć naukę w szkole, mających na celu poznanie                

i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych, w tym poprzez twórcze organizowanie 

przestrzeni rozwoju dziecka i włączanie go do zabaw i doświadczeń przedszkolnych 

oraz dokumentowanie tych badań, a także systematyczne informowanie rodziców o 

postępach w rozwoju dziecka, w tym, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku 

szkolnego przekazywanie rodzicom dokumentu – „Informacja o Gotowości Szkolnej 

Dziecka”, 
22) wykorzystywanie informacji z przeprowadzonego rozpoznania rozwoju dziecka                                    

w działaniach edukacyjnych oraz podporządkowanie procesów wspomagania rozwoju 

i edukacji dzieci indywidualnym potrzebom edukacyjnym i rozwojowym oraz 

możliwościom psychofizycznym dzieci, 

23) stwarzanie możliwości korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej                         

i specjalnych form pracy dydaktycznej: zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, 

logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne i innych                       

o charakterze terapeutycznych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, prowadzonymi indywidualnie lub z pełnosprawnymi rówieśnikami, 

odpowiednio do ich potrzeb i możliwości psychofizycznych,  

24) prowadzenie systematycznej i efektywnej współpracy ze specjalistami:                          

psychologiem, logopedą, oligofrenopedagogim, surdopedagogiem, tyflopedagogiem, 

terapeutą pedagogicznym, innym specjalistą w zależności od potrzeb celem 

zapewnienia dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju, 

25) utrzymywanie kontaktu z rodzicami i informowanie ich o przebiegu procesu             

wychowawczo - dydaktycznego, postępach, osiągnięciach i trudnościach                                   

w rozwoju psychofizycznym wychowanków, w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych, a także prowadzenie profilaktyki wychowawczej                                                  

i podejmowanie działań na rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, 

26) organizowanie dla rodziców zebrań ogólnych przynajmniej raz w roku szkolnym                    

i grupowych 3 - 4 razy w roku, konsultacji indywidualnych w miarę potrzeb, zajęć 

otwartych, uroczystości, spotkań okolicznościowych, a także prelekcji                                

w zakresie edukacji, wychowania  i opieki nad dziećmi, 

27) aktualizowanie kącików zabaw i zainteresowań pod względem estetyki, atrakcyjności, 

dostosowanie dekoracji sali i kącików do obowiązującej pory roku i obszaru 

tematycznego, utrzymywanie kącików w ładzie i porządku, wzbogacanie bazy 

Przedszkola w własnoręcznie wykonane pomoce dydaktyczne, 

28) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami, 

29) bezwzględne przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy służbowej, szczególnie nie 

ujawnianie spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz przestrzeganie 

i stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych dzieci i rodziców uzyskiwanych 

z Karty Zapisu Dziecka do Przedszkola, z Opinii i Orzeczeń wydawanych przez Poradnię 

Psychologiczno - Pedagogiczną i innych informacji wydawanych przez różne instytucje, 

np. Sądy, Policję,  

30) dbanie o własny rozwój zawodowy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, 

ubieganie się o kolejne szczeble awansu zawodowego, uczestniczenie w różnorodnych 

formach doskonalenia zawodowego prowadzonego przez ośrodki doskonalenia 

nauczycieli, współorganizowanie szkoleń, aktywne uczestniczenie w posiedzeniach 
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Rady Pedagogicznej, WDN, w zespołach samokształceniowych, konferencjach 

szkoleniowych, warsztatach  i innych formach doskonalenia zawodowego, 

31) współtworzenie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli - raz w roku                  

kalendarzowym,  

32) aktywne uczestniczenie w pracach nad opracowaniem projektu Statutu albo jego 

zmian oraz w pracach nad opracowywaniem Regulaminów, Procedur, Instrukcji, 

33) w przypadku powierzenia funkcji opiekuna stażu rzetelne wykonywanie powierzonych 

obowiązków. 

4. Nauczyciel ma prawo do: 

1) wyboru programu wychowania w przedszkolu zgodnie z przyjętymi kryteriami    

doboru programów, 

2) stosowania w realizacji programu takich metod wychowania i nauczania, jakie uzna za 

najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, 

3) uzyskania    pomocy   merytorycznej    i    metodycznej    ze    strony    Dyrektora, 

nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych, 

4) tworzenia programów autorskich oraz wprowadzania innowacji pedagogicznych, 

5) wnioskowania o wyższy stopień awansu zawodowego, 

6) ochrony   przewidzianej   dla   funkcjonariuszy   publicznych   na   zasadach   

określonych w ustawie Kodeks Karny, podczas lub w związku z pełnieniem 

obowiązków służbowych, 

7) ubiegania się o wydanie legitymacji służbowej, potwierdzającej zatrudnienie na 

stanowisku nauczyciela. 

5. Nauczyciel obowiązany jest do dbania o godną i przykładną postawę moralną, wykazywania 

zdyscyplinowania, taktu, kultury osobistej, koleżeńskości, sumienności, obowiązkowości, 

tworzenia życzliwej atmosfery pracy, służenia radą, pomocą i doświadczeniem zawodowym. 

6. Nauczyciel odpowiada przed Dyrektorem Przedszkola lub służbowo przed władzami 

sprawującymi nadzór nad placówką, ewentualnie cywilnie lub karnie za niedopełnienie lub 

naruszenie obowiązków służbowych.  

7. Praca nauczyciela zatrudnionego w Przedszkolu, w tym nauczyciela, któremu powierzono 

stanowisko Dyrektora Przedszkola podlega ocenie. 

8. Za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczyciele mogą być nagradzani ze               

specjalnego funduszu nagród, wyodrębnionego w budżetach wojewodów i budżecie ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

9. Dopuszcza się możliwość zatrudnienia wolontariuszy – za zgodą organu prowadzącego oraz 

nauczyciela o zbliżonych kwalifikacjach zawodowych – za zgodą organu nadzorującego. 

 

§ 37  

 

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów                            

w Przedszkolu w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy                                       

w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków, 

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków, 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                                    

w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie wychowanków i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola, 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału 

wychowanków w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich 

funkcjonowania, 
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5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,                           

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania wychowanków, barier                        

i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie wychowanków i ich 

uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu 

poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania dalszych działań. 

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w Przedszkolu prowadzą 

w szczególności obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 

realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną 

zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna).  

3. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną, nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują o tym 

Dyrektora.  

4. Dyrektor informuje innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub 

specjalistów o potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno - pedagogiczną                 

w trakcie ich bieżącej pracy z wychowankiem, jeżeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we 

współpracy z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub specjalistami 

planuje i koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w ramach zintegrowanych 

działań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów oraz bieżącej 

pracy z wychowankiem. 

5. Dyrektor oraz nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych lub specjaliści, planując 

udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, współpracują                            

z rodzicami wychowanka oraz, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami. 

 

§ 38 

 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w Przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu 

Przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne                    

i pełne uczestnictwo wychowanka w życiu Przedszkola, 

3) udzielanie wychowankom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach 

odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym                       

i pozaszkolnym wychowanków, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków, 
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8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów        

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier                             

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu 

Przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 39 

 

1. Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego wychowanków, 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla wychowanków oraz porad i konsultacji dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy wychowanków                              

i eliminowania jej zaburzeń, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami wychowanków, 

4)  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów 

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier                                 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu 

Przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej. 

 

§ 40 

 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznania 

trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych, 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo               

w życiu przedszkola,  

3) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć                            

o charakterze terapeutycznym, 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci                        

w celu określania mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym 

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo                       

w życiu przedszkola oraz w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 41 

  

1. Do zadań rehabilitanta należy: 

1) wstępne badanie dzieci w celu określenia odchyleń w prawidłowej budowie                 

i postawie ciała oraz ogólnej sprawności fizycznej, 
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2) prowadzenie terapii ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi, 

3) współpraca z nauczycielami i rodzicami w celu kontynuowania terapii, 

4) prowadzenie dokumentacji pracy terapeutycznej. 

2. Do zadań związanych z doradztwem zawodowym należy: 

1) systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania dzieci na działania związane                 

z realizacją doradztwa zawodowego, 

2) prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego – dot. szkoły, 

3) opracowywanie we współpracy z innymi nauczycielami, w tym nauczycielami 

wychowawcami opiekującymi się oddziałami, psychologami lub pedagogami, 

Programu realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego oraz 

koordynacja jego realizacji, 

4) wspieranie nauczycieli, w tym nauczycieli wychowawców opiekujących się 

oddziałami, psychologów lub pedagogów, w zakresie realizacji działań określonych                 

w Programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego,  

5) koordynowanie działalności informacyjno - doradczej realizowanej przez przedszkole, 

w tym gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych                                  

i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia. 

3. Zadania z zakresu doradztwa zawodowego realizowane w ramach pomocy psychologiczno -

pedagogicznej określają przepisy wydane na podstawie ustawy. 

4. Doradztwo zawodowe na zajęciach realizują nauczyciele prowadzący te zajęcia. 

 

§ 42 

 

1. W Przedszkolu utworzone są następujące stanowiska pracy pracowników                                                  

administracyjno – obsługowych: Intendent, Pomoc administracyjna, Kucharka, Pomoc 

kuchenna, Pomoc nauczyciela, Woźna, Rzemieślnik – konserwator. 

2. Zadania pracowników administracyjno - obsługowych zawarte są w przydziale                     

obowiązków, który podpisany przez pracownika znajduje się w teczce akt osobowych. 

Zakres przydzielonych obowiązków i czynności jest zmienny w zależności od potrzeb                                     

organizacyjnych Przedszkola.  

 

§ 43 

 

1. Do zadań Intendenta należy: 

1) wspólnie z kucharką i pomocami kuchennymi sporządzanie jadłospisów na dekadę 

10 dni (2 tygodnie), z uwzględnieniem właściwej receptury, gramatury, kaloryczności 

oraz stałe podnoszenie jakości żywienia wychowanków. Przedkładanie opracowanych 

jadłospisów do akceptacji wicedyrektora lub dyrektora, na dwa tygodnie przed 

wprowadzeniem jadłospisu do żywienia dzieci, 

2) dokonywanie bezgotówkowych zakupów artykułów żywieniowych, gospodarczych, 

wyposażenia, usług, innych,  

3) bieżące kontrolowanie, wspólnie z wicedyrektorem lub dyrektorem oraz 

pracownikiem administracyjnym celowości dokonywanych zakupów oraz 

prowadzenie kontroli w zakresie rzetelności i prawidłowości opisu na dokumentach 

księgowych przekazywanych do organu prowadzącego - Dział Księgowości, tj. 

sprawdzanie czy dokumenty księgowe są podpisane przez dyrektora lub wicedyrektora 

i intendenta oraz księgową, czy są opieczętowane pieczątką firmową przedszkola, 

pieczątką dyrektora lub wicedyrektora, pieczątką zgodności pod względem 

merytorycznym i formalno-rachunkowym,  pieczątką zamówienia publicznego na 
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podst. art. 4 pkt. 8 lub art. 67 ust. 1 pkt. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wraz 

z opisem celu i przeznaczenia zakupionego towaru, 

4) codzienne wprowadzanie faktur za artykuły żywnościowe do sytemu elektronicznego 

z oznaczeniem nr i daty wystawienia dokumentu księgowego, nazwy dostawcy, 

rodzaju, ilości i ceny towaru, prowadzenie dziennego rejestru rozchodu towaru, 

sporządzanie dziennych raportów żywieniowych, przekazywanie raportów do organu 

prowadzącego, po uprzedniej akceptacji przez wicedyrektora lub dyrektora, 

5) sporządzanie sumariusza, tj. rozliczeń w ujęciu miesięcznym przychodów                            

i rozchodów towaru za pośrednictwem systemu elektronicznego, przedkładanie 

dokumentu do akceptacji wicedyrektora lub dyrektora, a następnie przekazywanie 

rozliczeń do organu prowadzącego, 

6) prowadzenie ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola, za pośrednictwem 

programu elektronicznego, wraz z dokładnym odnotowaniem frekwencji każdego 

dziecka w każdym dniu tygodnia w rozliczeniu godzinowym i weryfikacja stanu 

frekwencji sporządzonego przez intendenta ze stanem frekwencji sporządzanym przez 

nauczycieli grup, 

7) naliczanie odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu w rozliczeniu miesięcznym -                                      

z wykorzystaniem programu elektronicznego, przekazywanie ich rodzicom lub do 

MOPS w przypadku dzieci objętych zwolnieniem z opłat, 

8) dokonywanie kontroli – analizy opłat przez rodziców za pobyt dzieci                                  

w przedszkolu na koncie dochodów budżetowych oraz księgowanie - 

ewidencjonowanie opłat w systemie elektronicznym, a w razie zaległości w opłatach 

prowadzenie działań przedegzekuacyjnych, 

9) właściwe przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji służbowej pod względem 

ochrony danych osobowych,  

10) prowadzenie, wspólnie z pracownikiem administracyjnym dokumentacji zamówień 

publicznych, zgodnie z Regulaminem Zamówień Publicznych, na podstawie art. 4 pkt. 

8, a także sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach                                 

i przekazywanie ich do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, 

11) wspólnie z wicedyrektorem i pracownikiem administracyjnym kierowanie zespołem 

pracowników obsługowych w zakresie prawidłowego funkcjonowania przedszkola, 

utrzymania czystości i porządku, przestrzegania zasad BHP, p.poż., dyscypliny pracy, 

12) organizowanie zastępstw za nieobecnego pracownika, prowadzenie bieżących 

kontroli,  

13) wspólnie z wicedyrektorem i pracownikiem administracyjnym - nadzorowanie 

Systemu HACCP – bieżące prowadzenie kontroli w zakresie wdrażania i realizowania 

Systemu przez wszystkich pracowników, w tym przestrzegania przyjętych Procedur             

i Instrukcji, sprawdzanie rzetelności i systematyczności prowadzonych przez 

pracowników obsługowych rejestrów, sporządzanie protokołów kontroli. 

14) przygotowywanie danych do Planu Budżetowego, wprowadzanie danych do systemu  

elektronicznego - zgodnie z terminami i wytycznymi określonymi przepisami prawa.  

15) w czasie nieobecności dyrektora i wicedyrektora pełnienie obowiązku osoby 

sprawującej nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem placówki. 

 

§ 44  

 

1. Pomoc administracyjna  jest zobowiązana do: 

1) prowadzenia dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną                       

i Archiwizowania, przyjmowania i rozdzielania korespondencji papierowej, email, 
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terminowego realizowania poleceń i obsługi korespondencji wychodzącej, obsługi 

urządzeń biurowych, 

2) właściwego zabezpieczenia i przechowywania dokumentów, szczególnie                            

w zakresie ochrony danych osobowych pracowników, dzieci i rodziców, oraz 

przekazywania dokumentów do archiwum zakładowego po zakończeniu roku 

kalendarzowego, 

3) właściwego zabezpieczenia i przechowywania pieczątek, 

4) prowadzenia dokumentacji związanej z przyjęciem wychowanków do Przedszkola, 

5) prowadzenia ewidencji dzieci uczęszczających do Przedszkola wraz z aktualną 

ewidencją realizacji obowiązku przedszkolnego dzieci 6 - letnich, 

6) prowadzenia   ewidencji   zwolnień   lekarskich,   urlopów,  list obecności, ewidencji 

czasu nauczycieli   oraz   pracowników administracji i obsługi,  

7) prowadzenia     na     bieżąco     teczek     akt     osobowych     nauczycieli     oraz     

pracowników administracji i obsługi, 

8) poprawnego i terminowego wprowadzania danych do Systemu Informacji Oświatowej 

zgodnie z instrukcją, danych do sprawozdań GUS, sporządzania innych analiz                            

i zestawień statystycznych zgodnie z pleceniem przełożonego, 

9) przygotowywania danych do Planu Budżetowego, inwentaryzacji, zamówień 

publicznych, 

10) sprawowania  nadzoru   nad   utrzymaniem czystości i porządku, dyscypliny pracy, 

przestrzeganiem przez pracowników zasad bezpieczeństwa, 

11) prowadzenia ewidencji szkoleń bhp i p.poż, ważności dokumentów dotyczących 

zdolności do pracy pracowników, 

12) dokonywania kontroli przestrzegania przez pracowników obsługowych Systemu 

HACCP. 

 

§ 45 

 

1. Kucharka i Pomoc kuchenna zobowiązane są do: 

1) przyrządzania zdrowych, higienicznych i zgodnych z normami dietetycznymi 

posiłków, 

2) przyjmowania  produktów z magazynu, kwitowania ich odbioru w raportach 

żywieniowych i dbania o ich racjonalne zużycie, 

3) wydawania porcji o ustalonych godzinach i w ustalonych ilościach, 

4) utrzymania czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzegania zasad 

higieniczno–sanitarnych, BHP i p.poż., Procedur i Instrukcji określonych                       

w Systemie HACCP, dyscypliny pracy, 

5) dbania o  sprzęt i narzędzia pracy, 

6) prania ścierek, ręcznikow, obrusów, firanek na terenie Przedszkola, 

7) pobierania i przechowywania prób żywieniowych zgodnie z przepisami prawa, 

8) udziału w ustalaniu jadłospisów dekadowych. 

 

§ 46 

 

1. Pomoc nauczyciela zobowiązana jest do: 

1) spełniania  czynności  opiekuńczych  i  obsługowych  w  stosunku  do  wychowanków, 

poleconych przez nauczyciela, pomoc w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych                   

i organizacji zajęć pod kierunkiem nauczyciela, uczestniczenia w spacerach                               

i wycieczkach, 
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2) utrzymywania    w    czystości    przydzielonych    pomieszczeń    oraz    dbanie              

o    pomoce  i zabawki znajdujące się w sali, 

3) dbania o odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych                     

i sprzętów stosowanych do utrzymania czystości, 

4) rozkładania naczyń do posiłków, sprzątania po posiłku, 

5) podawanie dzieciom w ciągu dnia napojów, wody, owoców i jarzyn, 

6) prania ścierek, ręczników, obrusów, firan, dywanów, ubranek z lalek - na terenie 

Przedszkola, 

7) przestrzegania zasad higieniczno–sanitarnych, BHP i p.poż., Procedur                             

i Instrukcji określonych w Systemie HACCP, dyscypliny pracy, 

8) pełnienia dyżuru w szatni wg ustalonego harmonogramu, otwierania                                      

i zamykania Przedszkola, jeżeli wymaga tego organizacja pracy. 

 

§ 47 

 

1. Woźna zobowiązana jest do: 

1) utrzymywania w czystości przydzielonych pomieszczeń, 

2) dbania o odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych                     

i sprzętów stosowanych do utrzymania czystości, 

3) rozkładania naczyń do posiłków, mycia naczyń po posiłku, 

4) podawanie dzieciom w ciągu dnia napojów, wody, owoców i jarzyn, 

5) prania ścierek, ręczników, obrusów, firan, dywanów, ubranek z lalek - na terenie 

Przedszkola,, 

6) przestrzegania zasad higieniczno–sanitarnych, BHP i p.poż., Procedur                             

i Instrukcji określonych w Systemie HACCP, dyscypliny pracy, 

7) pełnienia dyżuru w szatni wg ustalonego harmonogramu, otwierania                                      

i zamykania Przedszkola, jeżeli wymaga tego organizacja pracy, 

8) w razie potrzeby - spełniania  czynności  opiekuńczych  i  obsługowych                             

w  stosunku  do  wychowanków, poleconych przez nauczyciela, uczestniczenia                      

w spacerach i wycieczkach. 

 

§ 48 

 

1. Rzemieślnik – konserwator zobowiązany jest do: 

1) dokonywania bieżących napraw sprzętu i urządzeń, 

2) odśnieżania w zimie drogi do budynku i drogi przylegającej do ogrodzenia, 

3) utrzymywania w stanie użyteczności ogrodu i terenu wokół Przedszkola, 

4) utrzymywanie czystości w pomieszczeniach piwnicznych, 

5) przestrzegania zasad higieniczno–sanitarnych, BHP i p.poż., dyscypliny pracy. 

 

§ 49  
 

1. Rodzice w Przedszkolu mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez 

Dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami 

wynikającymi z  planów pracy w danym oddziale,  

2) w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – 

prawo do otrzymania Indywidualnego Programu Edukacyjno Terapeutycznego 

(IPET), jak również prawo uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikacji programu 
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IPET oraz prawo do informacji z wstępnej i okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka, 

3) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie 

jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań, 

4) uzyskania informacji o wynikach diagnozy i obserwacji pedagogicznej oraz informacji 

o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do końca kwietnia roku 

kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę w szkole, aby 

mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać, 

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu 

przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej, 

6) wnioskowania o udzielenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla swojego 

dziecka, 

7) uczestniczenia w posiedzeniach zespołów w przypadku objęcia ich dziecka pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną, a także prawo do otrzymania pisemnej informacji                 

o ustalonych formach i okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, w którym 

poszczególne formy będą realizowane, 

8) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków                                  

z  obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola, 

9) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi 

prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny, 

10) aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach, 

11) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci        

i rodziców, 

12) współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu, 

13) współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola                            

z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło 

istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości 

dziecka, 

14) kreowania, wspólne z podmiotami Przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa 

w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

15) wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez Przedszkole  

realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające                               

z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju. 

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

1) przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej                   

i Rady Rodziców, 

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez 

rodziców osobę powyżej 13-go roku życia, zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo, 

3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu, 

4) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych 

dziecka,  

5) troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia                       

w społeczeństwie, 

6) przestrzeganie czasu pracy Przedszkola, 

7) zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej.                         
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3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

są zobowiązani: 

1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, 

2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, 

3) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym 

szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych 

dla rodziców, 

4) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole,  

5) informować w terminie do 30 września dyrektor szkoły podstawowej                          

w obwodzie, której dziecko mieszka o realizacji spełniania tego obowiązku, 

6) pisemnie usprawiedliwiać nieobecność dziecka na zajęciach, wynoszącą co najmniej 

50% w skali miesiąca (niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji, w przypadkach uzasadnionych ważnymi 

przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być 

odroczone, nie dłużej jednak niż o jeden rok, decyzję w sprawie odroczenia 

obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej szkoły podstawowej,                        

w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej). 
 

 

ROZDZIAŁ XIII 

Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor przedszkola może 

skreślić dziecko z listy dzieci 

 

§ 50  

 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:  

1) zaspakajania poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego,  

2) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, zaniedbania 

bądź złego traktowania i wyzysku,    

3) poszanowania godności osobistej, życzliwego i podmiotowego traktowania,                         

4) znajomości swoich praw, 

5) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, 

wiek, stan zdrowia, akceptacji ich odmienności i potrzeb,  

6) wyrażania własnych poglądów, swobody myślenia, sumienia, wyznania                            

i przekonań, ich poszanowania stosownie do sytuacji, 

7) znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka, 

8) wzrastania w atmosferze miłości i zrozumienia, sprzyjającej pełnemu, harmonijnemu 

rozwojowi jego osobowości, zapewnienia spokoju, wypoczynku i samotności, gdy 

dzieci tego potrzebują, 

9) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo- dydaktycznego 

zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym, 

10) uczestnictwa w zabawach i zajęciach relaksacyjnych oraz nieskrępowanego 

uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym, 

11) zdobywania wiadomości i informacji o otaczającej rzeczywistości bez względu na 

granice, w zróżnicowanej formie: słownej, artystycznej, środka masowego przekazu,   

12) rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wiekiem i możliwościami 

rozwojowymi, 
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13) w uzasadnionych przypadkach, na wniosek rodziców i za zgodą Dyrektora  – prawo 

do odbywania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, 

14) w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami – prawo do odroczenia od 

spełniania obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 

2. Prawa zawarte w Konwencji o prawach dziecka: 

1) wrodzonej godności oraz równości i niezbywalne prawo wszystkich członków rodziny 

ludzkiej do wolności, sprawiedliwości oraz pokoju na świecie, 

2) godność i wartość jednostki ludzkiej do postępu społecznego oraz osiągania lepszego 

poziomu życia w warunkach większej wolności, 

3) uprawnienia do korzystania z zawartych praw i wolności, bez względu na 

jakiekolwiek różnice wynikające z przynależności rasowej, koloru skóry, płci, języka, 

religii, poglądów politycznych lub innych, narodowego lub społecznego pochodzenia, 

cenzusu majątkowego, urodzenia oraz jakichkolwiek innych, 

4) szczególnej troski i pomocy, 

5) otoczenia rodziny niezbędną ochroną oraz wsparciem, aby mogła w pełnym zakresie 

wypełniać swoje obowiązki w społeczeństwie, 

6) wychowywania się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, miłości                                           

i zrozumienia, 

7) pełnego przygotowania do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana 

jednostka, wychowana w duchu ideałów zawartych w Karcie Narodów 

Zjednoczonych, a w szczególności w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, 

równości i solidarności, 

8) zapewnienia dobrobytu, 

9) szczególnej opieki i troski, w tym właściwej ochrony prawnej, zarówno przed, jak i po 

urodzeniu, 

10) ochrony i dobra dziecka, ze szczególnym odniesieniem do umieszczania                     

w rodzinie zastępczej oraz adopcji w wymiarze krajowym i międzynarodowym, 

podstawowe minimum zasad Narodów Zjednoczonych odnośnie do wymierzania 

sprawiedliwości wobec nieletnich („Zasady Pekińskie”) oraz Deklarację                               

o ochronie kobiet i dzieci w sytuacjach nadzwyczajnych i w czasie konfliktów 

zbrojnych, 

11) szczególnej troski dla dzieci żyjących w wyjątkowo trudnych warunkach, 

12) znaczenia tradycji i wartości kulturowych każdego narodu dla ochrony i harmonijnego 

rozwoju, 

13) uznania wagi międzynarodowej współpracy dla poprawy warunków życia dzieci                     

w każdym kraju, szczególnie w krajach rozwijających się. 

 

§ 51 

 

1. Obowiązkiem wychowanków jest:  

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

2) przestrzeganie ustalonych norm i zasad obowiązujących w grupie, 

3) szanowanie odrębności każdego kolegi, 

4) przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość, piękno, 

5) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,  

6) pomaganie słabszym kolegom, 

7) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej wartości, 

8) przestrzeganie prawa równego korzystania z wspólnych zabawek, 
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9) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, dbanie o czystość 

osobistą i porządek w najbliższym otoczeniu, sprzątanie po zabawie, pełnienie 

dyżurów, 

10) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i poszanowania wzajemnych praw, 

11) w przypadku dziecka 6 letniego odbywanie rocznego przygotowania przedszkolnego                

i systematyczne uczęszczanie na zajęcia. 

 

§ 52 

 

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dzieci z 

listy wychowanków na mocy uchwały, poza dziećmi objętymi obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym, w następujących przypadkach: 

1) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego Statutu, 

2) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 1 miesiąca  (z zachowaniem                          

1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia). 

2. Dyrektor powiadamia na piśmie rodziców bądź opiekunów dziecka o podjętej decyzji             

w sprawie skreślenia z listy dzieci. 

 

ROZDZIAŁ XIV 

Postanowienia końcowe 

 

§ 53 

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

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.  

3. Przedszkole jako placówka publiczna oświatowa jest zwolnione z podatku od nieruchomości. 

4. Przedszkole może gromadzić fundusze z dodatkowych źródeł. Gospodarowanie tymi środkami 

określają odrębne przepisy. 

5. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych pracowników, rodziców i dzieci zgodnie                   

z przepisami  o ochronie danych osobowych.  

6. Przedszkole może być miejscem praktyk: pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni, dla 

uczniów szkół średnich. 

7. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia/szkoła kierująca studenta/ucznia na praktyki. 

8. W Przedszkolu, w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze, uczniowie szkół średnich 

w ramach tzw. „Dnia Przedsiębiorczości” bądź osoby skierowanie na odbycie stażu przez 

odpowiednie instytucje. 

9. W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ prowadzący 

Przedszkole, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór pedagogiczny – Śląski 

Kurator Oświaty. 

10. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym dla jego uchwalenia. 

11. Zmiany do Statutu mogą być dokonywane: 

1) po zmianie przepisów wykonawczych, 

2) z inicjatywy Przewodniczącego Rady Pedagogicznej, 

3) z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  

4) z inicjatywy organu prowadzącego przedszkole, 

5) z inicjatywy co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

12. Zmiany są uchwalane zwykłą większością głosów Rady Pedagogicznej. 

13. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych Statut umieszcza się na 

Stronie Internetowej Przedszkola i Stronie BIP, a także Dyrektor lub Wicedyrektor udostępnia 

Statut wszystkim zainteresowanym. 
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14. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 

nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci. 

15. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia jego zmian, tj. z dniem 31 sierpnia 2021 r. 

16. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc obowiązującą Statut                                          

dotychczasowy, tj. z dnia 5 listopada 2019 r. 

                                  

……………………………………. 

Podpis Dyrektora 


