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Rozdział I Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Przedszkole w Budach Głogowskich, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem 

niepublicznym na prawach przedszkola publicznego w  rozumieniu ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425) 

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Budach Głogowskich. 

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Głogowska Fundacja Rozwoju Społecznego 

zwana w dalszej części Statutu „Organem Prowadzącym”. 

4. Organem sprawującym nadzór nad Przedszkolem jest Podkarpacki Kurator Oświaty. 

5. Nazwa używana przez Przedszkole brzmi: 

Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich 

Budy Głogowskie 845, 36-060 Głogów Młp. 

 

 

§ 2 

Przedszkole działa na podstawie: 

1) Art. 82-90 ustawy  o systemie oświaty, 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2012 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach, 

3) art. 6, 9-9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 51, 75-85 ustawy Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 

1982 r., 

4) Niniejszego Statutu nadanego przez Organ prowadzący Przedszkole – Głogowską 

Fundację Rozwoju Społecznego. 

§ 3 

W rozumieniu niniejszego Statutu sformułowanie „rodzice dziecka” oznacza również 

prawnych opiekunów dziecka, sprawujących nad nim opiekę na podstawie prawomocnego 

orzeczenia sądu. 
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Rozdział II Cele i zadania przedszkola 

 

§ 4 

1. Nadrzędny cel Przedszkola to wyraz głęboko pozytywnego stosunku do potencjału 

rozwojowego dziecka oraz procesu wychowawczego i edukacyjnego rozumianego jako 

integralny proces obejmujący całą osobę. W odniesieniu do celu pracy dydaktyczno-

wychowawczej podkreśla dążenie do wychowania człowieka pełnego optymizmu, 

harmonii, zdolnego do wypełniania swoich obowiązków, stawiania czoła przeszkodom  

i radosnego życia. 

2. Zadaniem Przedszkola jest wspomaganie uczniów w rozwijaniu indywidualnych uzdolnień 

oraz sprawowanie opieki odpowiednio do ich potrzeb i możliwości rozwojowych, 

możliwości placówki i potrzeb środowiska lokalnego. 

3. Przedszkole:  

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego; 

2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli 

publicznych. 

4. Przedszkole celowo kształtuje, ze względu na dobro dzieci, świadomość zdrowotną oraz 

nawyki dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, 

współpracując w tym zakresie z rodzicami. 

 

 

Cele i zadania przedszkola  w zakresie udzielania dzieciom  

pomocy psychologiczno -  pedagogicznej 

§ 5 

1. Przedszkole udziela dzieciom pomoc psychologiczno - pedagogiczną współpracując z Poradnią 

Psychologiczno – Pedagogiczną (korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest 

dobrowolne i nieodpłatne); 

2. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek: rodziców, 

nauczyciela, w szczególności nauczyciela prowadzącego grupę;  psychologa, logopedy, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, pomocy nauczyciela, dyrektora, 

pracownika socjalnego, asystenta rodziny, asystenta edukacji romskiej, kuratora sądowego; 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej pracy  

z dzieckiem oraz może być udzielana w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
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b) zajęć specjalistycznych; korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

c) porad i konsultacji. 

4. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi i terapeutycznymi wymaga zgody rodziców. 

5. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub 

specjalista  niezwłocznie udzielają uczniowi tej pomocy w trakcie bieżącej pracy  

z uczniem i informują o tym dyrektora przedszkola, a dyrektor – jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę, informuje innych nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy. 

6. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora przedszkola, że konieczne jest objęcie dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie zajęć rozwijających uzdolnienia lub 

innych zajęć specjalistycznych; korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, dyrektor 

przedszkola planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin,  

w którym poszczególne formy będą realizowane. 

7. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną dyrektor informuje 

rodziców dziecka, jak również ustalonych formach, okresie udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą 

realizowane. 

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana  rodzicom dzieci  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor przedszkola lub 

wyznaczona przez niego osoba, której zadaniem jest planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom. 

 

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

§ 6 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne w takim stopniu zaawansowania 

choroby, która umożliwi odpowiedni rozwój i opiekę nad nimi sprawowaną przez personel 

zatrudniony w przedszkolu. Decyzje o przyjęciu takich dzieci podejmuje dyrektor w 

porozumieniu z organem prowadzącym. 

2. Dopuszcza się w szczególności zorganizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w 

zakresie niewielkich uszkodzeń: mikrouszkodzeń, aparatu słuchowego lub ruchowego, 
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niewielką wadą wzroku, bądź wadą mowy, a także nad dziećmi z alergiami czy dziećmi  

o specyficznych potrzebach żywieniowych. 

3. Dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na ich dobro mogą przebywać  

w przedszkolu w czasie określonym przez lekarza lub psychologa. 

 

§ 7 

Przedszkole kształtuje i rozwija otwartą postawę dziecka wobec otaczającej rzeczywistości,  

w poczuciu tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

1) organizację nauki religii; 

2) zaciśnięcie więzi z otoczeniem kulturowym i rozbudzenie u dzieci tożsamości 

narodowej, 

3) pobudzenie aktywności i wyobraźni w celu ochrony dzieł sztuki i dziedzictwa 

kulturowego. 

 

Sposób realizacji zadań przedszkola 

 

§ 8 

 

1. Przedszkole jest dla rodziców miejscem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje 

zawodowe czy wynikające z indywidualnych pasji i zainteresowań umiejętności rodziców 

mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.  

2. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczo-dydaktycznych 

w następujących formach: 

1) zebrania ogólne i grupowe – organizowane są co najmniej dwa razy w roku, 

w zależności  od  potrzeb; 

2) kontakty indywidualne – w zależności od potrzeb, z inicjatywy nauczyciela lub rodzica; 

3) zajęcia otwarte – co najmniej 2 razy w roku w każdej grupie wiekowej; 

4) warsztaty, prelekcje, wykłady dotyczące zagadnień interesujących rodziców, 

rozwiązywania problemów wychowawczych; 

5) systematyczne śledzenie prac plastycznych dzieci wywieszanych w szatni; 

6) zapoznawanie się z tematyką pracy zawartą w planach miesięcznych nauczycielek,  

a publikowanych na stronie internetowej przedszkola oraz tablicy ogłoszeń. 

7) prowadzenie „kącika dla rodziców”; 
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8) organizowanie uroczystości z udziałem rodziców jak: olimpiady sportowe, konkursy 

rodzinne, warsztaty edukacyjne, wycieczki, spacery, pikniki,  uroczystości okazjonalne 

– zgodnie z rocznym programem przedszkola; 

9) pedagogizacja rodziców poprzez kontakty ze specjalistami, 

10) budowanie partnerskich relacji z rodzicami, aktywizacja rodziców do włączania się  

w edukację swoich dzieci. 

3. W/w formy współdziałania służą do: 

1) zapoznania rodziców z programem pracy przedszkola oraz jego realizacją; 

2) stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom; 

3) uzyskania rzetelnej informacji o własnym dziecku, jego rozwoju i zachowaniu; 

4) ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w domu i w przedszkolu; 

5) przeprowadzania wewnętrznego mierzenia jakości pracy przedszkola, ewaluacji 

i podnoszenia jakości świadczonych usług przez przedszkole. 

 

Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

 

§ 9 

 

1. W Przedszkolu może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna zgodnie 

z odrębnymi przepisami. 

2. Innowacją pedagogiczną prowadzoną w Przedszkolu są nowatorskie rozwiązania 

programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy 

Przedszkola.  

3. Innowacje nie mogą prowadzić do zmiany typu Przedszkola.  

4. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe Przedszkole, 

oddział lub grupę.  

5. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez  Przedszkole odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych. 

6. Innowacje  wymagające przyznania placówce dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Przedszkole pisemnej zgody na 

finansowanie planowanych działań. 

7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.  

8. Innowacje nie mogą naruszać uprawnień ucznia do nauki, wychowania i opieki  

w zakresie ustalonym w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, a także  
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w zakresie uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do osiągnięcia dojrzałości 

szkolnej.  

9. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna 

po uzyskaniu:  

a) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji, 

b) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie 

w Przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej 

opublikowane. 

10. Uchwałę rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad 

oraz opinią rady pedagogicznej  i zgodą autora lub zespołu autorskiego innowacji,  dyrektor 

Przedszkola przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu placówkę w 

terminie do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest planowane 

rozpoczęcie innowacji.  

 

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

zajęć poza przedszkolem 

 

§ 10 

1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji  

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągniecie dojrzałości 

szkolnej. 

2. Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, 

zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora lub złożyć 

oświadczenie o indywidualnym ubezpieczeniu z podaniem numeru polisy. 

 

§ 11 

1. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej 

opieki (dotyczy chorób sezonowych, zakaźnych etc.). W przypadku wątpliwości co do 

stanu zdrowia dziecka, nauczyciel może żądać zaświadczenia lekarskiego lub odmówić 

przyjęcia dziecka do przedszkola. 

2. Dzieci czasowo niesprawne np. unieruchomione gipsem, mogą przychodzić do 

przedszkola po uzyskaniu zgody nauczycielki, której powierzona jest opieka nad tym 

dzieckiem. 
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3. W przypadku sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko, rodzic będzie 

natychmiastowo powiadamiany, ewentualnie proszony do odbioru dziecka z przedszkola. 

4. Zobowiązuje się rodziców do informowania nauczycielki o każdorazowej zmianie 

telefonów kontaktowych.   

5. W przypadku wystąpienia chorób pasożytniczych u dziecka (wszawica, owsiki i inne) 

rodzic powiadamia nauczyciela lub dyrektora przedszkola.  

6. Dyrektor przedszkola powiadamia Rodziców o występowaniu na terenie przedszkola 

chorób zakaźnych, pasożytniczych i innych. 

7. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje 

rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka  

z przedszkola i zapewnienie mu opieki medycznej.  

8. W przypadku stwierdzenia u przyprowadzanego do przedszkola dziecka symptomów 

choroby lub złego samopoczucia nauczyciel ma obowiązek poprosić rodzica o podpisanie 

oświadczenia o odpowiedzialności pozostawienia w placówce dziecka z objawami 

chorobowymi – Załącznik nr 1 do Statutu. 

9. Rodzic zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o odpowiedzialności pozostawienia 

w placówce dziecka z objawami chorobowymi. 

10. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub 

zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu 

11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  

i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy 

zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.  

12. W odniesieniu do dziecka z choroba przewlekłą stosuje się odpowiednią procedurę  – 

Załącznik nr 2 do Statutu. 

13. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej, nauczyciel lub dyrektor zobowiązani są do podjęcia działań pomocy 

przedmedycznej  - w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia 

ratunkowego, z równoczesnym zawiadomieniem o zaistniałej sytuacji rodziców. 

14. W czasie, gdy dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekarzowi z karetki 

pogotowia) do czasu pojawienia się rodziców/opiekunów prawnych dziecko pozostaje  

w obecności nauczyciela, który towarzyszy dziecku. 

15. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie 

włącznie z podawaniem jakichkolwiek leków – za wyjątkiem sytuacji stosowania 

„Procedury postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu”.  
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§ 12 

1. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego 

dnia i ich różnorodność,  w  tym  pobyt  w  na świeżym powietrzu. 

2. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – 

leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające. 

3. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki 

pogodowe, tj. m.in. temperatura minimalna do -10o C, brak silnego wiatru. 

4. Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. 

5. W salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej 

temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia  

o tym organ prowadzący. 

6. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura 

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

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

terenie zdarzeń, które mogą zagrozić  zdrowiu dzieci, 

7. Stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 

działalności. 

8. Dzieci zapisane na pobyt całodzienny korzystają z posiłków w przedszkolu, zgodnie  

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

alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami /opiekunami prawnymi dziecka. 

9. Decyzję w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje 

dyrektor  przedszkola. 

10. W każdej grupie wiekowej dzieci przebywające w przedszkolu znajdują się pod opieką 

dwóch nauczycielek wychowania przedszkolnego /na zmianę/. 

11. W grupie najmłodszej obligatoryjnie zatrudniona jest jedna osoba, jako pomoc 

nauczyciela, która pomaga w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 

12. Nauczycielki organizują dzieciom zabawy i zajęcia wychowawczo - dydaktyczne 

prowadzone zgodnie z podstawą programową oraz miesięcznym i tygodniowym planem 

zajęć. 

13. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej. 

14. Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia listy obecności dzieci na prowadzonych 

zajęciach i potwierdzenie odbytych zajęć podpisem w dzienniku. 

15. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli: 

a) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola, 
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b) pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący  

w oddziale, 

c) zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje  

w dzienniku zajęć, 

d) praca wychowawczo – dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest 

w oparciu o obowiązujący w danej grupie plan pracy. 

16. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.  

17. Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, 

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, 

jak i psychicznym. 

18. Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, 

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. Dostrzeżone zagrożenia usuwa 

sama lub zgłasza dyrektorowi przedszkola. 

19. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, 

informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

20. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych koniecznością opuszczenia sali zajęć przez 

nauczyciela, dopuszcza się możliwość sprawowania krótkotrwałej opieki nad dziećmi 

przez innego nauczyciela obecnego w sali, pomoc nauczyciela lub innego pracownika 

przedszkola. 

21. W wypadku zaginięcia dziecka oddanego pod opiekę nauczycieli przedszkola należy 

bezzwłocznie: 

a) Powiadomić dyrektora placówki lub osobę upoważnioną do zastępowania go  

o zaistniałej sytuacji. 

b) Dyrektor: 

 poleca rozpoczęcie poszukiwań, zapewniając opiekę pozostałym dzieciom; 

 powiadamia stosowne organy: Policję, Straż Miejską, Rodziców i Organ prowadzący 

przedszkole; 

 dba o prawidłowy przepływ informacji o postępach w poszukiwaniach; 

 każdorazowo odrębnie bada przyczynę zaistniałej sytuacji; 

 informuje Radę Pedagogiczną i inne organy przedszkola o wynikach analizy zaistniałej 

sytuacji. 

22. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie:  

a) Rodziców /opiekunów prawnych/ poszkodowanego; 

b) Pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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c) Społecznego inspektora pracy; 

d) Organ prowadzący placówkę; 

e) Radę rodziców. 

23. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora 

i kuratora oświaty.  

24. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie 

państwowego inspektora sanitarnego.  

25. Zawiadomień, o których mowa w ust. 22-24 dokonuje dyrektor lub upoważniony przez 

niego  pracownik przedszkola.  

26. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, ppoż, 

przepisów ruchu drogowego. 

27. Jeżeli zdarzy się pożar w pomieszczeniu, w którym nauczyciel prowadzi zajęcia, wykonuje 

on następujące czynności: 

a) Wyprowadza dzieci z pomieszczeń zagrożonych w bezpieczne miejsce. 

b) Stara się gasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, informuje dyrektora oraz 

pozostały personel i zawiadamia straż pożarną. 

c) Jeśli w przedszkolu ogłoszona zostaje akcja ewakuacyjna, nauczyciel wyprowadza 

dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi, nakazując dzieciom 

poruszać się trzymając się za ręce, a sam idzie na czele rzędu trzymając pierwsze 

dziecko za rękę.  

28. W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu na 

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

bezpieczeństwa dzieciom.    

29. W przypadku, kiedy na terenie przedszkola pojawi się osoba obca, o jej pobycie  

w placówce zostaje poinformowany dyrektor. Dyrektor lub inny pracownik przedszkola 

winien nakłonić osobę obcą do opuszczenia terenu placówki. Jeśli osoba obca nie chce 

dobrowolnie opuścić terenu przedszkola należy wezwać Policję lub Straż Miejską. 
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§ 13 

Organizacja spacerów i wycieczek. 

1. Opiekunami w czasie spaceru, wycieczki są nauczyciele, pracownicy przedszkola oraz 

rodzice  biorący udział w wycieczce lub spacerze. 

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom na drogach publicznych prowadzi się 

systematyczną pracę dydaktyczną dotyczącą znajomości przepisów ruchu drogowego. 

Przedszkole stosuje różne formy kształtujące umiejętności poruszania się po drogach oraz 

współpracuje z instytucjami zajmującymi się zagadnieniami ruchu drogowego. 

3. Szlaki komunikacyjne wychodzące poza teren przedszkola posiadają zabezpieczenia 

uniemożliwiające wyjście bezpośrednio na jezdnię. 

4. W przypadku wyjść dzieci z przedszkola na teren ogrodu opiekę sprawują co najmniej 

dwie osoby. 

5. Na spacerze lub wycieczce organizowanej poza teren przedszkola w obrębie tej samej 

miejscowości, bez korzystania ze środków lokomocji, opiekę sprawuje jedna osoba na  

15 dzieci (w przypadku dzieci niepełnosprawnych liczba opiekunów uzależniona jest od 

stopnia niepełnosprawności i potrzeb wychowanków – co najmniej 2 osoby). 

Na wycieczce organizowanej poza teren przedszkola przy korzystaniu ze środków 

lokomocji, opiekę powinna sprawować co najmniej 1 osoba na 10 dzieci (w przypadku 

dzieci niepełnosprawnych liczba opiekunów uzależniona jest od stopnia 

niepełnosprawności i potrzeb wychowanków – co najmniej 2 osoby). 

6. Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola organizowane są za pisemną zgodą rodziców 

/opiekunów prawnych/. 

7. Wszystkie wyjścia poza teren przedszkola zapisywane są w zeszycie wycieczek. 

8. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe i inne wyjazdy z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany 

do wieku, potrzeb i zainteresowań dzieci. 

9. Rodzice dzieci mających problemy zdrowotne w czasie poruszania się pojazdami 

mechanicznymi zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania 

opieki. 
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§ 14 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola: 

1) Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez rodziców/prawnych 

opiekunów. Są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola  

i z przedszkola do domu. 

2) Rodzice osobiście powierzają dziecko opiekunowi w sali zbiorczej. W przeciwnym 

wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za 

bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

3) W godzinach wyznaczonych planem dnia przedszkola rodzice  przyprowadzają dziecko 

do sali zabaw (lub w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu przedszkola o 

późniejszym przybyciu dziecka). 

4) Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę od rodziców zobowiązany jest zwrócić 

uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie 

stwarzają zagrożenia. 

5) Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe i czyste. 

Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać opiekunowi i udzielać 

wyczerpujących informacji na ten temat. 

6) Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać  

w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie 

zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do 

przedszkola. 

7) Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  

i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne 

należy zgłaszać wyłącznie pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

8) Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani 

są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 

2. Odbieranie dziecka z przedszkola: 

1) Dzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby niż rodzice - 

upoważnione na piśmie przez rodziców, zdolne do podejmowania czynności 

prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać  

w każdej chwili odwołane lub zmienione.  
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2) Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odebranego  

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

3) Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść 

z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod 

opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel 

niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego 

postępowania. 

4) Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po wcześniejszym 

okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego – nauczyciel zobowiązany jest do 

wylegitymowania tej osoby. 

5) W przypadku telefonicznej prośby rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel 

zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do rodzica i potwierdzić wcześniejszą 

informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze upoważnień 

telefonicznych. 

6) Opiekun grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania, 

miejsca pracy i numerów kontaktowych rodziców, prawnych opiekunów dzieci oraz 

osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka. 

7) Odbiór dziecka następuje w danej grupie w godzinach odbioru – według planu dnia 

oddziału. Opiekun powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko 

z przedszkola. Z terenu przedszkola można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy 

rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy. 

8) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej 

dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne.  

W takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko  

w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W takich okolicznościach nauczyciel 

zobowiązany jest skontaktować się z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną przez 

rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor. 

9) Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 
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Organizacja zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości 

rozwojowych dzieci. 

§ 15 

 

1. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę programową o zajęcia wykraczające poza 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z potrzebami, 

zainteresowaniami dzieci oraz na wniosek rodziców. Sposób dokumentowania tych zajęć 

określa dyrektor przedszkola wewnętrznym zarządzeniem. 

2. Zajęcia dodatkowe mają na celu wspieranie harmonijnego i wszechstronnego rozwoju 

ucznia. 

3. Dzieci nieuczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną 

opiekę nauczyciela. 

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego i innych zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci 

i wynosi: 

a) z dziećmi w wieku 3 lat- około 15 minut; 

b) z dziećmi w wieku 4 lat- około 20 minut; 

c) z dziećmi w wieku 5 lat- około 25 minut. 

5. Godziny prowadzenia zajęć dodatkowych określone są w rozkładzie dnia.  

6. Przedszkole może organizować naukę religii w każdej grupie wiekowej.   

 

 

Rozdział III Organy Przedszkola oraz zakres ich zadań 

 

§ 16 

1. Organami Przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola, 

a) Stanowisko dyrektora przedszkola  może zajmować osoba niebędąca nauczycielem, 

ponadto stanowisko dyrektora przedszkola może zajmować osoba będąca 

nauczycielem, która nie posiada stopnia nauczyciela mianowanego lub 

dyplomowanego. Na podstawie art. 82 ust. 2 pkt 5 ustawy z 7 września 1991 r. 

(ze zm.) organ prowadzący może ustalić warunki wymagane wobec dyrektora 

przedszkola niepublicznego. Oznacza to, że dyrektor przedszkola  niemający stopnia 

awansu, może wykonywać obowiązki związane z awansem zawodowym nauczycieli 

zatrudnionych w przedszkolu. 
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b) Dyrektor przedszkola planuje, organizuje, kieruje i nadzoruje pracę Przedszkola 

zgodnie z przepisami prawa oraz reprezentuje Przedszkole na zewnątrz. 

c) Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych i decyduje o: 

 przyjęciu dziecka do przedszkola w miarę wolnych miejsc w ciągu roku szkolnego, 

 skreślenie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,  

 uznaniu kwalifikacji pedagogicznych oraz merytorycznych nowo zatrudnianego 

nauczyciela, 

 nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego; 

d) Dyrektor organizuje proces dydaktyczno- wychowawczy i opiekuńczy: 

 w miarę możliwości stwarza warunki organizacyjne i materialne do realizacji zadań 

dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych przedszkola; 

 organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt; 

 udziela rodzicom informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej 

i opiekuńczej placówki; 

 organizuje warunki dla prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka oraz 

umożliwia wychowankom podtrzymanie uczuć tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

 organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną dzieciom potrzebującym 

działań indywidualnie wspomagających; 

 sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczyciela lub ich dorobku 

zawodowego w związku z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu zawodowego; 

 nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli; 

 sporządza projekt organizacyjny przedszkola i w tym tygodniowy plan pracy 

nauczycieli; 

 przewodniczy radzie pedagogicznej, organizuje i prowadzi, odpowiada za realizację 

uchwał podejmowanych przez radę; 

 ustala z radą pedagogiczną przydział nauczycielom dodatkowych obowiązków; 

 wyraża zgodę na podjęcie na terenie przedszkola działań przez instytucje 

i stowarzyszenia; 

 współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

 współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego; 

 odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery w przedszkolu, właściwych 

warunków pracy; 
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e) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 

i pracowników niebędących nauczycielami, prowadzi politykę kadrową oraz decyduje 

w sprawach: 

 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

 przyznawania nagród, oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom placówki; 

 wystąpienia z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 

pozostałych pracowników placówki; 

 zapewniania odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

 dysponuje środkami finansowymi przedszkola w porozumieniu z organem 

prowadzącym; 

 sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą przedszkola; 

 prowadzi akta osobowe i sprawy pracownicze z tym związane; 

 organizuje przeglądy techniczne obiektu przedszkola oraz prace konserwacyjno – 

remontowe; 

 organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola; 

 zapewnia pomoc pracownikom w realizacji zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

 określa zakres obowiązków pracowników zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy; 

 tworzy regulaminy porządkujące pracę przedszkola zgodnie z Kodeksem Pracy; 

 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych; 

 dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną, radą rodziców (jeśli została powołana) i rodzicami; 

 

2) Rada Pedagogiczna, 

a) w przedszkolu może działać Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. Radę Pedagogiczną tworzy się w przypadku zatrudnienia co 

najmniej 3 nauczycieli w placówce. 

b) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, 

c) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola; 
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d) przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania; 

e) w zebraniach Rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym, osoby zaproszone przez 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek członków rady: nauczyciele z innych 

placówek wychowania przedszkolnego, współpracujący z placówką pracownicy 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, lekarze, przedstawiciele rady rodziców, 

doradca metodyczny, przedstawiciele organu prowadzącego placówkę, przedstawiciele 

nadzoru pedagogicznego, pracownicy administracji i obsługi placówki. 

f) Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach związanych 

z działalnością dydaktyczną, wychowawczą, opiekuńczą i organizacyjną placówki; 

g) uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów. 

h) Zebrania Rady Pedagogicznej:  

 odbywają się przed rozpoczęciem roku szkolnego; 

 odbywają się w każdym okresie (semestrze) po zakończeniu zajęć dydaktyczno-

wychowawczych; 

 odbywają się na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 

dyrektora przedszkola lub co najmniej ½ członków rady pedagogicznej; 

 są protokołowane w księdze protokołów; Księga protokołów jest podstawowym 

dokumentem działalności Rady; 

 protokół z zebrania rady, wraz z listą obecności jej członków podpisuje przewodniczący 

i protokolant. Członkowie rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia 

protokołu do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenie ewentualnych poprawek 

przewodniczącemu; rada na następnym zebraniu decyduje o wniesieniu zgłoszonych 

poprawek do protokołu;  

i) do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 

 zatwierdzanie programów i koncepcji pracy przedszkola; 

 podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w placówce po zaopiniowaniu ich przez radę rodziców; 

 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków; 

j) Rada Pedagogiczna zgłasza spośród swoich członków społecznego zastępcę dyrektora,  

k) przewodniczący rady jest zobowiązany do: 

 realizacji uchwał rady; 

 zapoznawania rady z obowiązującymi przepisami prawa i zarządzeń władz; 
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 analizowania stopnia realizacji uchwał rady; 

 przekazywania informacji z zebrań rady rodziców i spotkań z władzami; 

l) członek Rady Pedagogicznej zobowiązany jest do: 

 czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach rady, oraz w wewnętrznym 

samokształceniu; 

 realizowania uchwał rady; 

 składania przed radą sprawozdań z wykonywania przydzielonych zadań; 

 nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą 

naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i przestrzegania 

tajemnicy obrad rady; 

m) rada pedagogiczna współpracuje z radą rodziców; 

3) Rada Rodziców, 

a) W Przedszkolu może działać, jeżeli zostanie powołana, Rada Rodziców, która 

reprezentuje ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.  

b) W skład Rady Rodziców wchodzą - co najmniej 3 przedstawicieli, wybranych  

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków przedszkola.  

W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

c) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności,  

d) Kompetencje rady rodziców: 

 ma prawo do przedstawienia swojej opinii dotyczącej oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu, oraz oceny pracy nauczyciela; 

 opiniuje plan pracy placówki, projekty innowacji pedagogicznych, oraz inne sprawy 

istotne dla placówki; 

 z własnej inicjatywy ocenia sytuację, oraz stan placówki i występuje z wnioskami 

do dyrektora, rady pedagogicznej lub organu prowadzącego; 

 w celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek, oraz innych źródeł; zasady 

zbierania  i wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady 

rodziców; 

 zgłasza wnioski do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

e) dokumentacja prowadzonej działalności rady rodziców przechowywana jest na terenie 

przedszkola; 

f) w posiedzeniach rady rodziców bierze udział z głosem doradczym dyrektor; 
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g) do udziału w posiedzeniach rady rodziców mogą być zapraszane przez 

przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 

4) Organ Prowadzący: 

a) nadaje  Statut Przedszkola, 

b) powołuje Dyrektora Przedszkola, 

c) podejmuje wszelkie kluczowe decyzje w sprawie polityki rozwoju i funkcjonowania 

Przedszkola. 

2. Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują poprzez swobodne 

działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji, 

zapewniając  bieżącą  wymianę  informacji pomiędzy  organami  przedszkola, o 

podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach, na spotkaniach 

organizowanych na wniosek każdego z organów. 

3. Sposoby  rozwiązywania  sporów  między  organami  przedszkola: 

1) Ewentualne spory między organami przedszkola rozwiązywane są na wspólnych 

posiedzeniach, przez  powołaną komisję rozjemczą.  

2) Do dyrektora przedszkola należy rozwiązywanie sporów, jakie zaistnieją między 

nauczycielami lub innymi pracownikami przedszkola, a rodzicami; 

3) Rada  rodziców  wnioskuje  do  dyrektora, rady  pedagogicznej o  interwencję    

w  bieżących  sprawach  i  problemach; 

4) Spory między organami przedszkola rozstrzygane są przez komisję rozjemczą; 

 komisję rozjemczą powołuje rada pedagogiczna z radą rodziców; 

 w skład komisji rozjemczej wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej 

i rady rodziców oraz dyrektor przedszkola jako przewodniczący, jeżeli nie jest 

stroną w konflikcie; 

 jeżeli dyrektor przedszkola jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce jest powołany 

przedstawiciel rady pedagogicznej, lub zaproszony mediator; 

 zwaśnione strony prezentują własne stanowiska komisji rozjemczej, po ich 

wysłuchaniu komisja rozstrzyga spór większością głosów w głosowaniu jawnym.   
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Rozdział IV Organizacja Przedszkola 

 

§ 17 

Przedszkole jest placówką niepubliczną, nieferyjną i do realizacji celów statutowych posiada 

odpowiednie pomieszczenia oraz teren przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem. 

  

§ 18 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

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

2. W przedszkolu funkcjonuje  1 oddział. 

3. W przedszkolu mogą być organizowane grupy mieszane. 

4. Przedszkole nie posiada oddziałów integracyjnych. 

5. Przedszkole nie jest przedszkolem specjalnym. 

 

§ 19 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego, na podstawie programu wychowania 

przedszkolnego, wybranego z wykazu programów zatwierdzonych przez MEN, programu 

innowacyjnego lub własnego opracowanego przez nauczycieli przedszkola: 

 wyboru programu wychowania przedszkolnego dokonuje nauczyciel (nauczyciele), 

któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, uwzględniając potrzeby  

i możliwości dzieci.  

 program własny opracowany przez nauczyciela samodzielnie lub z wykorzystaniem 

programów wpisanych do wykazu może zostać dopuszczony do użytku w przedszkolu 

po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, 

posiadającego wyższe wykształcenie i kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Program 

własny dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej i rady rodziców. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

3. Realizacja programu wychowania w przedszkolu oraz podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego odbywa się przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu.  

4. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie 

z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora na wniosek 

nauczycieli programami wychowania przedszkolnego. 
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5. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy 

czym: 

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

swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 

b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają  

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

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

ogrodnicze itd.), 

c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według 

wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu 

mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

  

  

§ 20 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz 

organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole po zaopiniowaniu przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

a) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

b) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

 

§ 21 

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

przedszkola i wprowadzony zarządzeniem, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia 

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.  

3. Szczegółowe rozkłady dnia umieszczone są w dziennikach zajęć poszczególnych 

oddziałów. 
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4. Nauczyciel pracę z dziećmi podejmuje cyklicznie, opracowuje miesięczne plany pracy, 

zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w trakcie zajęć z całą grupą, 

zespołami, a także trybie zajęć indywidualnych. 

 

 

§ 22 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia,  

z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ 

prowadzący (m.in. miesięcznej przerwy wakacyjnej). 

2. Organizacja pracy przedszkola: 

a) przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  

w tygodniu, od poniedziałku do piątku,   

b) dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest co roku przez organ prowadzący 

na wniosek dyrektora przedszkola, 

c) przerwa wakacyjna (remontowo-urlopowa) jest uzgadniana z organem prowadzącym 

przedszkole i obejmuje zwykle jeden miesiąc wakacyjny (lipiec lub sierpień), 

3. Dodatkowe  informacje o organizacji pracy przedszkola: 

a) w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych w przypadku mniejszej ilości dzieci w 

Przedszkolu organizuje się dyżur, 

b) podczas dyżuru dopuszcza się możliwość łączenia grup,  

c) podczas dyżuru nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi lub wykonują czynności 

zlecone przez dyrektora Przedszkola; mogą wykorzystywać urlop wypoczynkowy,  

d) przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac 

poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych oraz 

okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci  

w przedszkolu.  

§ 23 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań, pracujących na zmiany wg 

ustaleń zawartych w arkuszu organizacyjnym oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców 

(prawnych opiekunów). 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola. Przewiduje się odstępstwo od w/w ustalenia 

w szczególnych przypadkach. 
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§ 24 

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystania 

z wyżywienia dzieci i personelu przedszkola: 

1) Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z: 

a) czesnego, 

b) opłat za zajęcia dodatkowe, 

c) opłat za dodatkową ofertę usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych 

i rekreacyjnych (wycieczki, pikniki, audycje muzyczne, teatralne, wyjazdy do 

filharmonii, itp.). 

2) Czesne składa się z: 

a) opłaty za pobyt 

b) opłaty za wyżywienie – jednakowej dla wszystkich dzieci uczęszczających do 

przedszkola, podlegającej zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej za 

każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu. 

3) Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku 

bankowego. 

4) Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry w terminach ustalonych 

przez dyrektora przedszkola. 

5) Istnieje możliwość obniżenia opłaty za pobyt dla rodzeństwa uczęszczającego do 

przedszkola. Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola 

następuje na rok szkolny. Opłata może zostać pomniejszona na drugie dziecko  

z danej rodziny uczęszczające jednocześnie do przedszkola o 50 %, natomiast na trzecie 

i kolejne dziecko z danej rodziny o 100 %. Obniżenia opłaty za pobyt dokonuje się na 

wniosek rodziców - Załącznik nr 3 do Statutu. 

6) Istnieje również możliwość obniżenia opłaty za pobyt w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach. Obniżenia stawki dokonuje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców – 

po dogłębnej analizie wniosku oraz skonsultowaniu się z organem prowadzącym. 

Decyzja podjęta przez dyrektora jest ostateczna. 

7) Czesne nie jest płatne w okresie przerwy wakacyjnej. 

8) Opłaty za zajęcia z dodatkowej oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej  

i rekreacyjnej przedszkola uczestnicy regulują w kasie na terenie placówki najpóźniej 

w dniu następnym po skorzystaniu z danej formy. 

9) Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto placówki bądź do kasy 

przedszkola. 
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10) W przypadku nieterminowego uiszczania należności naliczane będą odsetki ustawowe, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

11) W przypadku zaległości w opłatach trwającej powyżej jednego miesiąca od terminu 

ustalonego w niniejszym statucie, dyrektor przedszkola powiadamia pisemnie rodziców 

o wysokości należności wraz z należnymi odsetkami i podaje 7-dniowy termin wpłaty. 

12) Przedszkole organizuje 3 posiłki dziennie: śniadanie, dwudaniowy obiad, 

podwieczorek. 

13) Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora.  

14) Przedszkole zapewnia żywienie wszystkim dzieciom i personelowi przedszkola zgodnie 

z ustaloną odpłatnością. 

15) Rodzice i pracownicy przedszkola wnoszą opłaty za żywienie w okresach 

miesięcznych, z góry do 10 dnia każdego miesiąca. 

16) W przypadku nieobecności dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku, zwrotowi 

podlega dzienna wysokość opłaty za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności. 

17) Dopuszcza się możliwość zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłków 

za pierwszy dzień nieobecności, gdy nieobecność zostanie zgłoszona nie później niż w 

ostatnim dniu roboczym poprzedzającym nieobecność. 

18) W uzasadnionych przypadkach dyrektor placówki może, na wniosek rodzica, 

wyznaczyć inny termin wniesienia opłaty za korzystanie z posiłków. 

 

Rozdział V Pracownicy przedszkola, ich prawa i obowiązki 

§ 25 

W przedszkolu zatrudnia się: 

1. dyrektora, 

2. nauczycieli zgodnie z obowiązującymi kwalifikacjami, 

3. pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) w zależności od potrzeb. 

§ 26 

Do nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu w wymiarze co najmniej 1/ 2 obowiązkowego 

wymiaru zajęć, w tym do nauczyciela zatrudnionego na stanowisku dyrektora, mają 

zastosowanie przepisy art. 6, 9-9i, 22 ust. 3 i 4, art. 26, 51, 75-85 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19). 

      

§ 27 

1. Dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników, mając na uwadze 

zadania  statutowe przedszkola. 
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2. Pracownicy przedszkola, w szczególności nauczyciele, są zobowiązani dawać dobry 

przykład, zgodnie z zasadami moralności i kultury chrześcijańskiej. 

3. Zasady zdobywania awansu zawodowego, zatrudniania i wynagradzania nauczycieli,  

a także zatrudniania innych pracowników przedszkola oraz zakres ich obowiązków i 

uprawnień określa regulamin pracy i wynagradzania przedszkola. 

 

§ 28 

1. Szczegółowe zakresy czynności  służbowych  na  poszczególnych  stanowiskach, 

znajdują się  w  teczkach  akt  osobowych, podpisane  przez  pracowników. 

2. Wszyscy pracownicy zatrudnieni w Przedszkolu  zobowiązani są do stwarzania dzieciom 

miłej, serdecznej atmosfery i są odpowiedzialni za wizerunek placówki. 

3. Obowiązkiem każdego pracownika przedszkola jest zapoznanie się z „Konwencją  

o prawach dziecka” przyjętą przez Zgromadzenie Narodowe ONZ (tekst jednolity znajduje 

się w Dz. U. Nr 120 z 1991 r., poz. 526) i przestrzeganie jej założeń. 

 

§ 29 

Podczas nieobecności w przedszkolu dyrektora zastępuje wyznaczony przez niego nauczyciel. 

Funkcja ta sprawowana jest społecznie. 

 

§ 30 

1. Nauczyciel otacza opieką każde dziecko i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu: 

a) wspierania ich roli wychowawczej wobec dziecka; 

b) poznawania i ustalania potrzeb rozwojowych dziecka; 

c) ustalania form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych w stosunku do 

dziecka; 

d) włączania rodziców w pracę przedszkola. 

2. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo dydaktyczną i opiekuńczą, jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy.  

3. Nauczyciel może korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie 

placówek i instytucji oświatowych i naukowych. 
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§ 31 

Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy: 

1) kierowanie się w swoich działaniach dobrem wychowanków, troską o ich zdrowie 

i bezpieczeństwo, a także szanowanie ich godności osobistej; 

2) rzetelnie realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

funkcjami: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane 

z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole; 

3) sumienne, codzienne organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej 

w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska 

rodzinnego, z pełną odpowiedzialnością za jej jakość; 

4) współpraca z domem rodzinnym oraz środowiskiem, w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych i włączenie rodziców w działalność przedszkola; 

5) wytwarzanie w placówce dobrej atmosfery pracy; 

6) tworzenie warunków wspomagających rozwój fizyczny i psychiczny dzieci, ich 

zdolności i zainteresowań; 

7) dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras  

i światopoglądów; 

8) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu do Ojczyzny, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

9) aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego wspomagać rozwój; wychowywać 

i kształcić dzieci przez realizację obszarów edukacyjnych, w których działa on  

i dziecko; 

10) zamykanie przedszkola; 

11) na terenie placówki przestrzeganie przepisów BHP i ppoż. 

12) wykonywanie innych zadań poleconych przez dyrektora. 

 

§ 32 

Zadania nauczycieli: 

1) związane ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:  

a) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i współdziałanie z jego 

rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, uwzględniając prawo 

rodziców  do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu 



29 
 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

b) rozpoznawania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka; 

c) ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych wobec dziecka; 

d) informowanie rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez 

radę pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica; 

e) opracowanie rocznego planu współpracy z rodzicami w grupie, w celu stworzenia 

jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom,  

f) prowadzenia pedagogizacji rodziców, udzielania pomocy w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych, a tym samym podnoszenia jakości pracy przedszkola; 

g) umożliwienie rodzicom korzystania z ich praw do: 

 znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale i rocznego programu pracy przedszkola,  

z którym są zapoznawani na pierwszym w roku szkolnym spotkaniu 

organizowanym przez dyrektora; 

 znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, które są 

umieszczane na tablicy informacyjnej, w kąciku dla rodziców itp.; 

 decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego; 

 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju 

poprzez obserwowanie własnego dziecka w czasie zajęć otwartych 

organizowanych przez nauczycieli,  

 uzyskiwania od nauczyciela w kontaktach indywidualnych informacji  

z prowadzonych obserwacji dzieci,  

 oraz zapoznania się z kartami pracy dziecka i teczką jego prac plastycznych; 

2) związane z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz 

odpowiedzialnością za jej jakość:  

a) aktywny udział w opracowywaniu kierunków pracy przedszkola i rocznego programu 

rozwoju przedszkola z uwzględnieniem następujących zasad: 

 miesięczne plany pracy odzwierciedlają założenia zawarte w rocznym programie oraz 

zawierają zadania lub treści programowe realizowanego w danym oddziale programu 

wychowania przedszkolnego, ich sposoby realizacji określające dostosowane do nich 

formy i metody pracy z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości rozwojowych 

wychowanków; 

 miesięczne plany są opracowywane przez danego nauczyciela po konsultacji  

z nauczycielem współpracującym w grupie; 
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b) wybór programu wychowania przedszkolnego; 

c) prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej oddziału: 

 dziennika zajęć przedszkola (tematyka zajęć, frekwencja), 

 arkuszy obserwacji pedagogicznej, 

 miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej z dziećmi, 

 konspektów zajęć – w przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejne stopnie awansu 

zawodowego lub prowadzących zajęcia otwarte dla innych nauczycieli, 

 innej dokumentacji wynikającej z potrzeb przedszkola, 

 planów rozwoju zawodowego w przypadku nauczycieli ubiegających się o kolejne 

stopnie awansu zawodowego. 

d) ciągłe samokształcenie i doskonalenie poprzez: 

 udział w konferencjach metodycznych i zespołach samokształceniowych, 

 udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o 

charakterze warsztatowym, kursów doskonalących i szkoleń organizowanych przez 

instytucje do tego uprawnione, 

 czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci  

w wieku przedszkolnym, 

 wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć 

koleżeńskich, 

 wspólne rozwiązywanie problemów; 

e) prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczej oraz odpowiedzialność 

za jej jakość i wyniki, a także za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci, a 

zatem: 

 wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, 

wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń, 

 kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 

dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także szanowanie godności osobistej 

wychowanka, 

 kierowanie działalnością dziecka przez: organizowanie środowiska wychowującego  

i tworzenie sytuacji edukacyjnych, dostarczanie treści oraz stosowanie różnorodnych 

form i metod pracy z dzieckiem; 

f) podejmowanie działań wychowawczo – dydaktycznych opierających się na: 
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 stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań 

dziecka, 

 przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo – edukacyjne dla 

poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb, 

 kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo dydaktycznego i porównaniu 

osiągniętych wyników ze stanem wyjściowym; 

 dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze 

szczególnym uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie 

przedszkolnym zgodnie z przepisami prawa i wewnętrzny regulaminem; 

 tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania 

poprzez wzbogacanie swego i dzieci warsztatu pracy; 

g) szanowanie indywidualności dziecka; 

h) wprowadzanie zmian do swojej pracy, poszukiwanie ciekawych pomysłów 

wzmacniających aktywność dziecka oraz jego zainteresowania; 

i) realizacja zadań dodatkowo przydzielonych zgodnie ze swoimi zainteresowaniami; 

j) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora a wynikających z organizacji 

pracy przedszkola; 

k) planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach 

rady pedagogicznej i realizowanie jej uchwał. 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych 

obserwacji: 

a) Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  

w klasie I szkoły podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem takiej analizy jest 

zgromadzenie informacji, które mogą pomóc: 

 rodzicom w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, 

wspomagać; 

 nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania 

i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej, a w przypadku dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego– zespołowi nauczycieli  
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i specjalistów przy opracowywaniu lub modyfikowaniu indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego; 

 pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej przeprowadzającym, w razie 

potrzeby związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, pogłębioną diagnozę 

dziecka. 

4) związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną: współpraca z psychologiem, logopedą, 

instruktorem gimnastyki korekcyjnej, nauczycielem rytmiki w celu wspomagania  

i stymulowania rozwoju dziecka. 

  

§ 33 

Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy: 

1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków, 

poleconych przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu 

czynności dzieci w ciągu dnia; 

2) utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń; 

3) utrzymywanie w czystości i porządku sprzętu gimnastycznego i muzycznego; 

4) pomoc w razie potrzeby w czasie prowadzenia zajęć przez nauczycielkę; 

5) utrzymywanie we wzorowej czystości wyznaczonych pomieszczeń, sprzętu oraz 

zmiana pościeli i ręczników, pranie firanek i trzepanie koców, mycie okien 

6) rozkładanie i składanie leżaków i pościeli oraz pomoc w rozbieraniu i ubieraniu dzieci; 

7) przynoszenia z kuchni i rozdawanie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci 

słabojedzących oraz zmywanie naczyń; 

8) zwracanie uwagi na dzieci znajdujące się w pomieszczeniach sanitarnych, a w razie 

zmoczenia się lub zabrudzenia bielizny umycie dziecka; 

9) wykorzystywanie wolnego czasu na gruntowne sprzątanie przydzielonych 

pomieszczeń; 

10) dbanie o powierzony sprzęt; 

11) w czasie wakacji, poza urlopem wykonywanie pracy według rozkładu ustalonego przez 

kierownictwo; 

12) pomoc nauczycielce w różnych czynnościach dotyczących funkcjonowania oddziału; 

13) dbanie o bezpieczeństwo dzieci; 

14) wykonywanie czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających  

z organizacji pracy. 

15) wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP, ppoż. i regulaminem pracy; 
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Rozdział VI Warunki zapewniane w przedszkolu oraz prawa  

i obowiązki uczniów. 

 

§ 34 

1. W przedszkolu tworzy się warunki zapewniające dzieciom bezpieczny pobyt: 

1) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki w pomieszczeniach 

i ogrodzie przedszkolnym.  

2) Dla zapewnienia właściwych warunków pobytu dzieci w przedszkolu, przed 

rozpoczęciem roku szkolnego i po przerwie trwającej co najmniej 14 dni przeprowadza 

się kontrolę pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w 

przedszkolu. Z kontroli sporządzany jest protokół na piśmie, a jego kopia przekazywana 

jest organowi prowadzącemu. 

3) Nauczyciele i pozostali pracownicy są odpowiedzialni za życie i zdrowie powierzonych 

ich opiece dzieci. 

4) Nauczycielom i innym pracownikom Przedszkola nie wolno pozostawiać dzieci bez 

opieki. 

5) Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola obowiązani są udzielić dzieciom pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

6) Rodzice są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących  

w przedszkolu. 

7) Rodzice  nie mogą przyprowadzać do przedszkola dzieci chorych. 

8) Po odebraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego, rodzice nie powinni pozostawać  

z dzieckiem na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie 

kontroli nad bezpieczeństwem dzieci. 

9) W przedszkolu organizowane są dla dzieci różnorodne zajęcia z zakresu zdrowia  

i bezpieczeństwa. 

10) Wszystkie zajęcia poza terenem Przedszkola organizowane są zgodnie z regulaminem 

wyjść i wycieczek. 

11) Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia prawidłowych warunków bhp 

i ppoż gwarantujących bezpieczeństwo dzieci i pracowników na terenie przedszkola. 

2. Dziecko  przebywające  w  przedszkolu  ma  zapewnione: 
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 właściwie zorganizowany proces dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy zgodnie 

z zasadami  rozwoju psychofizycznego oraz higieny pracy umysłowej  

i bezpieczeństwa; 

 ochronę przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

poszanowania jego godności osobistej (nie stosowanie żadnych kar poniżających 

dziecko); 

 życzliwe i podmiotowe traktowanie w procesie dydaktycznym, wychowawczym 

i opiekuńczym; 

 wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich. 

3. Dziecko  uczęszczające  do  przedszkola  ma  prawo  do: 

 życzliwego i podmiotowego traktowania; 

 bezwarunkowej  akceptacji  takim  jakie  jest; 

 wypowiadania bez obaw własnych przemyśleń, poglądów i przekonań; 

 formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań; 

 aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

 zabawy i działania w bezpiecznych warunkach; 

 wyboru  towarzyszy  zabawy; 

 przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze; 

 spokoju  i  samotności  gdy  tego  potrzebuje; 

 opieki i ochrony prawnej; 

 indywidualnego  tempa  rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości 

i potrzeb; 

 wyboru zadań i sposobu ich rozwiązania; 

 nagradzania wysiłku; 

 współdziałania z innymi; 

 badania  i  eksperymentowania; 

 doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa  

 aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania, w tym pomocy; 

 różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia; 

 codziennego pobytu na świeżym powietrzu;   

 stałej opieki nauczyciela; 

 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

 snu, wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 
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 zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione; 

 nauki regulowania własnych potrzeb. 

4. Dziecko  uczęszczające  do  przedszkola  zobowiązane jest do: 

 każde dziecko ma obowiązek, adekwatnie do swojego wieku i poziomu rozwoju, 

respektować potrzeby  innych osób,  szanować ich wolność  i bezpieczeństwo, a także 

bezpieczeństwo zwierząt,  roślin i  przedmiotów znajdujących się w jego otoczeniu; 

 przestrzegania ogólnoprzedszkolnego kodeksu postępowania; 

 stosowania się do przyjętych wewnątrzoddziałowych umów opracowanych przez dzieci 

i nauczyciela dotyczących współdziałania i współżycia w grupie dziecięcej; 

 bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej innych osób (dzieci  

i dorosłych); 

 poszanowania godności osobistej innych osób; 

 odnoszenia się z szacunkiem do osób pracujących w przedszkolu, w tym reagowania na 

komunikaty przekazywane przez personel przedszkola; 

 poszanowania sprzętu i zabawek znajdujących się na terenie przedszkola; 

 stosowania się do przyjętych umów opracowanych wspólnie przez dzieci i nauczycieli 

dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej; 

 włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie; 

 współdziałania z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii; 

 przestrzegania zasad higieny osobistej; 

 szanowania wytworów innych dzieci; 

 zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów  

i wycieczek; 

 pomagania słabszym kolegom; 

 poszanowania symboli narodowych i religijnych, tożsamości narodowej i religijnej 

innych ludzi. 

§ 35 

1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola  

w szczególności gdy: 

a) rodzice/prawni opiekunowie nie przestrzegają postanowień obowiązującego w 

placówce statutu, regulaminu przedszkola i obowiązujących w placówce procedur; 

b) rodzice/prawni opiekunowie nie wywiązują się z obowiązku terminowego 

regulowania obowiązujących w placówce opłat – maksimum do 2 miesięcy,  

w związku z czym nastąpiło wypowiedzenie umowy a następnie jej wygaśnięcie; 
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c) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia 

innych  wychowanków przedszkola lub wychowawców; 

d) nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem pedagogicznym, a rodzicami w 

kwestii rozwiązania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania 

dziecka; 

e) nastąpi zatajenie przez rodziców informacji o stanie zdrowia psychicznego lub 

fizycznego dziecka mające wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-

wychowawczy i bezpieczeństwo innych dzieci w przedszkolu, 

f) dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego statutu. 

2. Decyzje o skreśleniu dziecka z listy wychowanków może podjąć dyrektor przedszkola 

na wniosek rady pedagogicznej i organu prowadzącego.  

3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola 

przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich do wiadomości 

przedszkola. 

4. Od decyzji dyrektora służy rodzicom/prawnym opiekunom dziecka odwołanie do 

organu prowadzącego przedszkole, w ciągu 7 dni od daty otrzymania decyzji. 

 

§ 36 

Przedszkole realizuje program adaptacyjny, w którym obowiązkowo biorą udział dzieci 

przyjęte pierwszy raz do Przedszkola. 

 

Rozdział VII  Sposób uzyskiwania środków finansowych na 

działalność przedszkola 

§ 37 

Środki na działalność przedszkola mogą pochodzić z: 

a) dotacji jednostki samorządu terytorialnego; 

b) wpłat rodziców; 

c) darowizn od osób fizycznych i prawnych,  

d) dotacji unijnych, 

e) pozyskiwanych środków zewnętrznych, np. programów i projektów rządowych. 
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Rozdział VIII   Zasady przyjmowania uczniów do przedszkola 

 

§ 38 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci na podstawie zasady powszechnej 

dostępności. 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 lat, a wyjątkowych przypadkach 

od 2,5 lat. 

3. Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa się przez cały rok, jeśli są wolne miejsca. 

4. Podstawowa rekrutacja dzieci na kolejny rok szkolny odbywa się od 1 do 31 marca 

danego roku.  

5. Nabór dzieci do przedszkola odbywa się na podstawie złożonej przez rodziców 

(prawnych opiekunów) karty zgłoszenia dziecka w terminie podstawowej rekrutacji, 

którą należy pobrać ze strony internetowej przedszkola lub osobiście od dyrektora 

przedszkola. 

6. W karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola należy podać: 

 imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,  

 imiona i nazwiska rodziców,  

 adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka,  

 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców, 

7. Rekrutacja nie dotyczy dzieci przyjętych w poprzednim roku do przedszkola. Rodzice 

dzieci już uczęszczających do przedszkola, składają corocznie na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w placówce, w terminie  

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 

§ 39 

1. Przedszkole przyjmuje tyle dzieci, ile jest wolnych miejsc.  

2. Do Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich w pierwszej kolejności 

przyjmuje się dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, zamieszkałe na 

terenie Gminy Głogów Młp. 

3. Pozostałe dzieci przyjmuje się do przedszkola na zasadach określonych w dalszych 

postanowieniach niniejszego Regulaminu. 

4. Do Niepublicznego Przedszkola Publicznego w Budach Głogowskich przyjmuje się 

kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy Głogów Młp.. 
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5. Jeżeli liczba kandydatów nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu o przyjęciu 

kandydata decyduje dyrektor przedszkola. 

6. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa  

w ust. 1, niż liczba miejsc w przedszkolu, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana przez dyrektora przedszkola 

komisja rekrutacyjna. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.  

8. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie 

następujące kryteria: 

 wielodzietność rodziny kandydata (rodzina wychowująca troje i więcej dzieci); 

 niepełnosprawność kandydata; 

 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

 objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

9. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość. 

10. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę 

następujące kryteria: 

Lp. Kryterium 

Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia kryteriów 

1. 
Dziecko zamieszkałe w miejscowości, 

w której siedzibę ma przedszkole. 
50 

Potwierdzenie zameldowania, 

zaświadczenie o zameldowaniu 

lub oświadczenie o miejscu 

zamieszkania. 

2. 

Dziecko obojga rodziców 

 zatrudnionych na podstawie 

umowy o pracę, 

 umowy cywilnoprawnej, 

 uczących się w trybie 

dziennym, 

 prowadzących gospodarstwo 

rolne 

 prowadzących pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

30 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu, 

nauce, prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub prowadzeniu 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej. 
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3. 

Rodzeństwo dziecka kontynuującego 

wychowanie przedszkolne  w 

przedszkolu pierwszego wyboru 

30 Oświadczenie 

4. 

Dziecko, którego jeden z rodziców 

 zatrudniony jest na podstawie 

umowy o pracę 

 umowy cywilnoprawnej, 

 uczący się w trybie dziennym, 

 prowadzący gospodarstwo rolne 

 prowadzący pozarolniczą 

działalność gospodarczą 

10 

 

Oświadczenie o zatrudnieniu, 

nauce, prowadzeniu gospodarstwa 

rolnego lub prowadzeniu 

pozarolniczej działalności 

gospodarczej 

 

 

5. 

Deklarowany czas pobytu dziecka w 

przedszkolu wynosi powyżej 5 godzin 

dziennie 

10 Oświadczenie 

11. Przyjęcie kandydata do przedszkola następuje na podstawie wniosku o przyjęcie do 

Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich. 

12. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się do dyrektora przedszkola. 

13. W celu potwierdzenia kryteriów przyjęcia kandydata do przedszkola do wniosku 

dołącza się następujące dokumenty: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata; 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności 

lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.); 

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację  lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 135, ze zm.). 
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§ 40 

1. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 

dokumenty. 

2. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do placówki. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informację o liczbie wolnych miejsc. 

3. Listę, o której mowa w ust. 2, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i 

nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 

punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

4. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 

rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

5. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny 

odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz 

liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

6. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

7. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o 

którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 

rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego. 

8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

9. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku bieżącego. 

10. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Głogów Młp. mogą być przyjęci do 

przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych we wszystkich 

przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach 

podstawowych na terenie Gminy Głogów Młp, Gmina Głogów Młp. nadal dysponuje 

wolnymi miejscami w tym przedszkolu. 
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11. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy 

Głogów Młp. przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne zgodnie z niniejszym 

regulaminem. 

12. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i nieprzyjętych do przedszkola (imiona i nazwiska lub informację o liczbie wolnych 

miejsc). Dzień ogłoszenia listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na liście, 

opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

13. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu 

w siedzibie przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane 

w kolejności alfabetycznej. 

14. Dzieci, które nie zostały przyjęte do przedszkola w pierwszym terminie, zostają wpisane 

na listę rezerwową. Mogą zostać przyjęte do przedszkola w przypadku rezygnacji osoby 

przyjętej w pierwszym terminie. 

 

§ 41 

1. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola celem 

podpisania umowy o korzystaniu z usług przedszkola. Umowy podpisuje się  

w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola.  

2. Niepodpisanie umowy w terminie, o którym mowa w ust. 1 oznacza rezygnację 

 z miejsca w przedszkolu i powoduje automatyczne skreślenie kandydata z listy 

przyjętych.  

3. W umowie ustala się m.in. rodzaj opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym opłat za 

wyżywienie, oraz zasady ich pokrywania. 

4. Wzór umowy, o której mowa w ust. 1 stanowi Załącznik nr 4 do Statutu. 

 

Rozdział IX  Postanowienia końcowe 

§ 42 

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

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola regulują odrębne przepisy. 

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

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji 

4. Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.  
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Załącznik nr 1  do Statutu Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich 

 

Rogoźnica, dn. .............................. 

 

.................................................................. 

.................................................................. 

(imię, nazwisko, adres rodzica/opiekuna) 

 

OŚWIADCZENIE RODZICA 

O ODPOWIEDZIALNOŚCI POZOSTAWIENIU W PRZEDSZKOLU  

DZIECKA Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI 

 

Oświadczam, że na własną odpowiedzialność decyduję się pozostawić w przedszkolu moje 

dziecko ……………………………................. pomimo sygnalizowanych przez nauczyciela 

następujących objawów………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………… 

Podpis rodzica lub osoby upoważnionej 
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Załącznik nr 2 do Statutu Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich 

 

 

 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU, 

 GDY DO PRZEDSZKOLA UCZĘSZCZA  

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE 

 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 

ze zm.),  

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2008 r. Nr 234 poz. 1570 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), 

 Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez 

nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 4 maja 2010 r. 

 

 

I. Cel procedury: 

Zasady postępowania mają zapewnić ochronę zdrowia dziecka, także przewlekle chorego, 

podczas jego pobytu w przedszkolu. 

 

II. Zakres procedury: 

Dokument reguluje zasady bezpiecznego i higienicznego pobytu dziecka w przedszkolu, 

określa sposoby monitorowania oraz uprawnienia i obowiązki nauczycieli oraz rodziców 

w stosunku do chorych dzieci. 

 

III. Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności 

1. Rodzice (opiekunowie prawni): 

 przyprowadzają do przedszkola dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych i urazów, 
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 w przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dzieci odbierają je z przedszkola 

w ustalonym przez procedurę trybie, 

 upoważniają pisemnie inne osoby do odbierania dziecka z przedszkola, 

 podają prawidłowy i aktualny numer telefonu. 

2. Nauczyciele: 

 odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo podopiecznych, 

 stosują się do obowiązujących procedur, 

 informują rodziców o stanie zdrowia i samopoczuciu dziecka, 

 powiadamiają telefonicznie rodziców o złym samopoczuciu dziecka, 

 dokumentują powiadomienie rodzica w Zeszycie wcześniejszych odbiorów dziecka 

z przedszkola,  

 prowadzą działania prozdrowotne. 

3. Dyrektor: 

 monitoruje wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, 

w tym ochronę zdrowia dzieci, 

 podejmuje starania w celu zorganizowania w przedszkolu profilaktycznej opieki 

zdrowotnej dla dzieci. 

 

IV. Sposób prezentacji procedur 

1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.  

2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach 

organizacyjnych we wrześniu każdego roku szkolnego.  

3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur. 

 

V. Tryb dokonywania zmian w procedurze 

1. Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na 

wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również 

rada rodziców. 

2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem. 
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VI. Opis procedury 

W sytuacji, gdy w przedszkolu jest uczeń przewlekle chory, dyrektor, nauczyciel 

powinien: 

1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat jego 

choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu; 

2.  Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników przedszkola w 

zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia objawów 

czy ataku choroby; 

3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami przedszkola opracować 

indywidualne procedury postępowania w stosunku do każdego chorego ucznia, zarówno na co 

dzień, jak i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mogą 

uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu leków, wykonywaniu pomiarów 

poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też 

określać formy stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie 

wszystkich pracowników placówki do bezwzględnego ich stosowania; 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu dostosować formy 

pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz organizację nauczania do możliwości 

psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w przedszkolu dyrektor lub 

nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji rodziców lub prawnych opiekunów. 

6. Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na terenie 

przedszkola: 

 Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego oraz zaufania do grupy  

i nauczyciela. 

 Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie samodzielności oraz nowych umiejętności. 

 Budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji w grupie dziecięcej, zapobieganie konfliktom. 

 Przygotowanie dzieci zdrowych na spotkanie chorego kolegi, pomoc w akceptacji 

ewentualnych odmienności. 

 Poinstruowanie uczniów, jak należy chronić chorego kolegę i w jaki sposób można mu 

pomagać. 

 Traktowanie chorego ucznia jako pełnoprawnego członka oddziału przedszkolnego, na równi z 

innymi uczniami, z takimi samymi prawami i obowiązkami. 

 Uwrażliwienie uczniów zdrowych na potrzeby i przeżycia ucznia chorego. 

 Uwrażliwienie ucznia chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów. 

 Motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi. Wzmacnianie poczucia własnej 

wartości. 
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 Rozwijanie zainteresowań, talentów i samodzielności. 

 Dostarczanie wielu różnorodnych możliwości do działania i osiągania sukcesów. 

 Motywowanie do aktywności — dostarczanie wzmocnień i gratyfikacji poprzez chwalenie, 

nagradzanie, akcentowanie sukcesów i mocnych stron, a także eksponowanie tych dyspozycji 

ucznia, które mogą zwiększyć jego atrakcyjność w grupie. 

 Dostosowanie wymagań do aktualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 

 Uczenie chorego rozmawiania o uczuciach i trudnych sprawach. 

 Zapewnienie dziecku wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w razie potrzeby 

pomocy socjalnej. 

 Stała współpraca z rodzicami, pielęgniarką, lekarzem, nauczycielami oraz innymi osobami 

opiekującymi się uczniem. 

7. Dla każdego ucznia z chorobą przewlekłą,  w Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy, 

zostaną opracowane indywidualne procedury zawierające dane wg schematu zawartego w 

ZAŁĄCZNIKU NR 1. 

8. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, po to, aby 

umożliwić dziecku przewlekle choremu korzystanie z edukacji przedszkolnej. 

9. Zgodę na podawanie leków dziecku może wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie 

z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu. 

10. Jeśli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku leków w przedszkolu, należy: 

 zobowiązać rodziców/opiekunów prawnych do przedłożenia pisemnego 

zaświadczenia lekarskiego o chorobie dziecka i o konieczności podawania mu 

leków na terenie placówki oraz nazwie leku, sposobie i okresie jego podawania, 

wraz z dokumentacją medyczną dziecka i zaświadczeniem lekarskim. -  

ZAŁĄCZNIK NR 2.  

 Wymagać od rodziców/opiekunów prawnych pisemnego upoważnienia do 

kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę lub podawania leków 

wziewnych dziecku choremu na astmę, 

 powiadomić dyrektora o sytuacji i przedkładać dokumentację medyczną dziecka 

oraz upoważnienie rodziców/opiekunów prawnych, 

11. Na podstawie zaświadczenia lekarskiego i upoważnienia rodziców/opiekunów 

prawnych dyrektor wyznacza spośród pracowników, za ich zgodą  - ZAŁĄCZNIK  

NR 3, dwie osoby do podawania leku dziecku, z których jedna podaje lek  

i odnotowuje ten fakt w rejestrze podawanych leków poprzez zapisanie imienia  

i nazwiska dziecka, nazwy podanego leku, daty i godziny podania oraz dawki, a druga 

nadzoruje ww. czynności; obydwie wyznaczone osoby są zobowiązane potwierdzić 
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podanie dziecku leku i nadzorowanie tej czynności, składając czytelne podpisy pod 

sporządzonym rejestrem  -  ZAŁĄCZNIK NR 4. 

 

 

Załącznik nr 1 do Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w przedszkolu 

 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM PRZEWLEKLE CHORYM 

opracowana dla  

………………………………………………………………………………… 

1. Uczeń choruje na chorobę przewlekłą 

…………………………………….…………………………., potwierdzoną przez 

lekarza …………………………………………….………………………………….,  

z dnia …………………….. 

2. Objawy choroby ucznia: 

 ……………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………. 

3. Nakazy związane z przebywaniem ucznia w przedszkolu: 

 ………………………………………………………………. 

4. Zakazy związane z przebywaniem ucznia w przedszkolu: 

 ………………………………………………………………. 

5. Ograniczenia dla ucznia związane z chorobą: 

 ………………………………………………………………. 

6. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby należy: 

 ………………………………………………………………. 

7. W przypadku zaostrzenia objawów lub ataku choroby nie wolno: 

 ………………………………………………………………. 

 ………………………………………………………………. 

8. Pierwsza pomoc udzielona uczniowi w przedszkolu polega na: 

 ……………………………………………………………… 

9. W przypadku zaostrzenia objawów lub zagrożenia zdrowia przedszkole niezwłocznie 

informuje i w miarę potrzeby wzywa: 

 Rodziców/prawnych opiekunów ucznia (imię, nazwisko, adres, 

tel.kontakt.)………………………………………………………………………

……………………… 

 Lekarza prowadzącego 

(j.w.)……………………………………………………………………… 

 Inną osobę (j.w.) 

………………………………………………………………………………… 
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 Pogotowie ratunkowe – w przypadku, gdy rodzic/ opiekun prawny nie może 

bezzwłocznie odebrać dziecka z przedszkola w celu udzielenia mu pomocy 

medycznej 

10. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do bezwzględnego stosowania 

niniejszej procedury. 

…………………………………………………… 

(podpis dyrektora) (miejscowość i data) 

 

 

Załącznik nr 2 do Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w przedszkolu 

 

 

UPOWAŻNIENIE RODZICÓW DO PODAWANIA LEKÓW DZIECKU 

Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

Ja, niżej podpisany ................................................................................................ 

                       (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 

upoważniam Panią ............................................................................................... 

                            (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

do podawania mojemu dziecku ............................................................................ 

                                (imię, nazwisko dziecka) 

Leku ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................

 (nazwa leku, dawka, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Do upoważnienia dołączam aktualne zaświadczenie lekarskie o konieczności podawania leku wraz z 

dokumentacją medyczną dziecka. 

     …............................................................. 

     (imię, nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) 
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Załącznik nr 3 do Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w przedszkolu 

 

 

ZGODA NAUCZYCIELA /PRACOWNIKA PRZEDSZKOLA NA PODAWANIE LEKÓW 

DZIECKU Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ 

 

Ja, niżej podpisana …............................................................................................................................... 

   (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

wyrażam zgodę na podawanie dziecku …................................................................................................ 

      (imię, nazwisko dziecka) 

Leku ........................................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................... 

            (dawka, nazwa leku, częstotliwość podawania/godzina, okres leczenia) 

 

Oświadczam, że zostałam poinstruowana o sposobie podania leku  (wykonania czynności medycznej). 

 

     …............................................................. 

     (imię, nazwisko pracownika przedszkola) 

 

 

Załącznik nr 4 do Procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym w przedszkolu 

 

REJESTR LEKÓW: 

 

Imię i nazwisko 

dziecka 

Nazwa 

podawanego 

leku 

Data i godzina 

podania leku 

Dawka Podpisy osób 

upoważnionych 

do podania leku 
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Załącznik nr 3 do Statutu Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich 

 

Rogoźnica, dnia .................................   

(nazwa i adres przedszkola)  

WNIOSEK 

o obniżenie do wysokości 50%* / 100 %** opłaty  

za świadczenia udzielane przez Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich 

w związku z uczęszczaniem rodzeństwa do przedszkola  

 1.Dane wnioskodawcy 

Imię i nazwisko…………………………………………………………………………………….. 

Adres zamieszkania ……………………………………………………………………………….. 

 2. Dane dzieci 

  Pierwsze dziecko Drugie dziecko Trzecie dziecko Czwarte dziecko 

Imię i 

nazwisko 

dziecka 

      

Data 

urodzenia 

dziecka 

      

 Oświadczam, że informacje, które podałem/am powyżej są zgodne z prawdą.  

                                ............................................................................  

                                                                (data, czytelny podpis osoby składającej oświadczenie) 

* drugie dziecko 

** trzecie i kolejne dziecko 

 3. Decyzja Dyrektora przedszkola 

W roku szkolnym …………………. obniżam/nie obniżam  opłatę za świadczenia udzielane 

przez Niepubliczne Przedszkole w Budach Głogowskich  następującym dzieciom: 

1. …………………………………………………………… do wysokości 100 % / 50%   

2. …………………………………………………………… do wysokości 100 % / 50%   

3. …………………………………………………………..   do wysokości 100 % / 50%   

  

                                                                          ………………………………………….. 

 Data………………………………………                   (pieczęć i podpis dyrektora przedszkola) 
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Załącznik nr 4  do Statutu Niepublicznego Przedszkola w Budach Głogowskich 

UMOWA CYWILNOPRAWNA NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZO  

 

 

 


