
Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY Nr XVII/11/2017 

Rady Pedagogicznej  

Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej 

z dnia  29 listopada  2017 r. 

  

STATUT  

Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej  

 Podstawa prawna: 

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

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegó-

łowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r. poz. 

694). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektu-

alną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U z 2017 r. poz.356). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 czerwca 2017 r. zmieniające rozpo-

rządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania religii w publicznych przed-

szkolach i szkołach (Dz. U z 2017 r., poz.1147). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przed-

szkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 1 

Nazwa i typ Przedszkola 

 

§ 1 

1. Gminne  Przedszkole Nr 1 w Dobrej, zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem pu-

blicznym. 

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek Nr 490. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Dobra . Zadania i kompetencje rady gminy 

i wójta  określa ustawa Prawo oświatowe. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolski Kurator 

Oświaty.  

 

§ 2 

Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej; 

2. Nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Gminnym Przed-

szkolu Nr 1 w Dobrej; 

3. Dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Gminnego Przedszkola Nr 1 

w Dobrej; 

4. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby spra-

wujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Dobra; 

6. Organie sprawującym- należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§ 3 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 

to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożli-

wia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświad-

czeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko 

osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 



3. Do zadań Przedszkola należy: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym             

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpo-

czynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umie-

jętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

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

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowa-

nia, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

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

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bez-

pieczeństwo w ruchu drogowym; 

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

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

jawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

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

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

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otacza-

jącej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających pozna-

nie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych 

do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elemen-

tów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowa-

nia intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 



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

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do pozna-

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

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

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowaw-

czych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian               

i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

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

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 4 

1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu                    

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpo-

znawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika               

w szczególności ; 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 



10)  z niepowodzeń edukacyjnych; 

11)  z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktów środowiskowych; 

12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środo-

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

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci                          

i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

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

1) rodzicami dzieci; 

2) poradniami-psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny i dzieci. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor. 

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej. 

8. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 

pracy z dziećmi w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia i rozwijających funkcje poznawcze u dzieci rozwijają-

cych się w sposób nieharmonijny; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijają-

cych kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycz-

nym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na orga-

nizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji i szkoleń. 

10. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 



1) planowanie i koordynowanie udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej; 

2) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin dla po-

szczególnych form, które będą realizowane; 

3) zawiadamia pisemnie rodziców o ustalonych formach pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej; 

4) wnioskuje o udział w pracach zespołu przedstawiciela poradni psychologiczno-pedago-

gicznej; 

5) współpracuje z rodzicami w tym zakresie udzielanej pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej ; 

6) może wyznaczyć inną osobę, zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku w przedszkolu; 

7) w przypadku gdy ze sformułowanych  wniosków mimo udzielanej pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania dziecka  w przedszkolu, 

za zgodą rodziców występuje do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie 

diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania problemu. 

11. Do zadań nauczyciela   w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej        

należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci; 

2) określenie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnic-

two w życiu przedszkola; 

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci                

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,                           

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środo-

wisku utrudniającym funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola 

oraz efektów działań podejmowanych  w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz 

planowania dalszych działań. 

12.  Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności: 

1) obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii 

rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących 



obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwacje pedagogiczną zakoń-

czoną analizą i oceną gotowości szkolnej dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna).  

13. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidu-

alnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  oraz możliwości psychofizycznych dzieci 

w celu określenia mocnych  stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci,                     

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo 

w życiu przedszkola; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania proble-

mów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczest-

nictwo dziecka w życiu przedszkola; 

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednio 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zacho-

wania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym; 

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych moż-

liwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci w celu określenia mocnych stron dziecka oraz 

określenia przyczyn niepowodzeń a także udzielaniu pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej. 

14. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu usta-

lenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i 

nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń ko-

munikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów     

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintere-

sowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności              

w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

5) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



15. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojo-

wymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności 

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych; 

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo               

w życiu przedszkola; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze tera-

peutycznym; 

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyj-

nym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci; 

5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów          

w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintere-

sowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

dziecka  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

6) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

16. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej pro-

wadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 5 

1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad: 

1) w czasie pobytu dzieci w budynku, dzieci przebywają w swoich salach pod opieką na-

uczyciela, dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub woźnej; 

2) podczas spacerów poza terenem przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opieku-

nów; 

3) sprzęt z którego korzystają dzieci powinien być sprawdzony przez nauczyciela                     

i powinien być  sprawny i bezpieczny; 

4) nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali; 

5) nauczyciele zobowiązani są do zawierania z dziećmi umów/reguł warunkujących ich 

bezpieczeństwo na terenie przedszkola (w budynku), na placu przedszkolnym,                   

w czasie wycieczek i spacerów oraz do egzekwowania przestrzegania tychże umów 

przez dzieci; 



6) w przypadku, gdy dziecko w ciągu dnia ma potrzebę skorzystania z szatni, łazienki 

udaje się tam i powraca pod opieką woźnej,  

7) nauczyciele zobowiązani są do codziennego  przypominania  umów właściwego zacho-

wania się dziecka podczas pobytu w przedszkolu; 

8) każdorazowo przed wyjściem grupy z budynku przedszkola nauczyciele przypominają 

dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu                    

i korzystania ze sprzętu terenowego, w zależności od miejsca pobytu; 

9) podczas wychodzenia grupy dzieci z sali, nauczyciel zobowiązany jest do polecenia 

dzieciom ustawienia się parami, przelicza je i sprawdza, czy wszystkie dzieci opuściły 

salę zajęć;  

10) nauczyciel zobowiązany jest do respektowania od dzieci spokojnego, w parach                       

poruszania się po budynku przedszkola; 

11) nauczyciele zobowiązani są do sporządzania zapisów w dziennikach mówiących o rea-

lizacji zadań na powietrzu;  

12) w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wy-

mioty, biegunka, wysypka, omdlenia, itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz 

(np. skaleczenie, stłuczenie, ugryzienie przez osę, itp.) nauczyciel ma obowiązek po-

wiadomienia rodziców /opiekunów prawnych dziecka;  

13) nauczyciele oraz pracownicy przedszkola nie mogą wykonywać żadnych zabiegów me-

dycznych ani podawać lekarstw; 

14) dyrektor przedszkola bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy;  

15) obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa na 

rodzicach; 

16) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalni lub innych pomieszczeniach wydzie-

lonych do spożywania posiłków; 

17) nauczyciele dbają w szczególności o należyte spożywanie posiłków z zachowaniem ci-

szy i kultury; 

18) nauczyciele wdrażają dzieci do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy. 

3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez: 

1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą; 

2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa; 

3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą; 

4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym 

stosowanej diety; 



5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane 

jest specjalne postępowanie; 

6) wdrażanie zasad i nawyków racjonalnego odżywiania i stosowanie ich w życiu codzien-

nym; 

7) kierowanie się zasadą w zdrowym ciele zdrowy duch, podtrzymywanie naturalnej po-

trzeby aktywności ruchowej poprzez rzetelne organizowanie zabaw ruchowych; 

8) realizację treści dotyczących profilaktyki - rozumienie znaczenia uregulowanego trybu 

dnia dla zdrowia człowieka. 

4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:  

1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 

życia dzieci; 

2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem; 

3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie                       

i higienę; 

4) realizuje programy profilaktyczne. 

 

§ 6 

1.  Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez: 

1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psycho-

logiczno-pedagogicznej; 

2) ukierunkowaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem                                                  

i możliwościami rozwoju ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym; 

3) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, ję-

zykowej i religijnej; 

4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przed-

szkola; 

5) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci                      

i przygotowaniu ich do nauki szkolnej, rozpoznawaniu możliwości rozwojowych 

dziecka; 

6) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb 

oraz możliwości przedszkola;  

7) rozpoznawanie potrzeb dzieci w zakresie edukacji, opieki, wychowania; 

8) prowadzenie działania prozdrowotnego i proekologicznego. 



2. Przedszkole zapewnia warunki do kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełno-

sprawnych poprzez: 

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

2) zapewnienie warunków do nauki, środków dydaktycznych, odpowiednich do indywi-

dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                           

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalida-

cyjne, socjoterapeutyczne, resocjalizacyjne; 

5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi; 

6) współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb              

i możliwości konsultacje i pomoc. 

 

 

Rozdział 3 

Organy Przedszkola 

 

§ 7 

Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola; 

2) Rada pedagogiczna; 

3) Rada rodziców. 

 

§ 8 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływa-

nia ze stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy. 

2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 

służbowym wszystkich pracowników przedszkola oraz przewodniczącym rady pedagogicz-

nej.  

3. Dyrektor przedszkola w szczególności: 

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 



           

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zgodnie z zasadami 

celowości i gospodarności; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

6) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

7) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych or-

ganizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie               

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przed-

szkola; 

8) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia spe-

cjalnego; 

9) wydaje decyzje administracyjne w sprawie: 

a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

b) nadania stopniu awansu nauczyciela kontraktowego; 

10) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

11) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania 

oceny ich pracy; 

12) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 

13) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; 

14) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola; 

15) współpracuje z osobami i organizacjami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdro-

wotną nad dzieckiem; 

16) koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im warunki do swobodnego 

działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji między nimi. 



4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli                  

i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w spra-

wach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pra-

cownikom przedszkola;  

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach od-

znaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

przedszkola. 

5. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za: 

1) wychowawczo - dydaktyczny poziom przedszkola; 

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach ich 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole; 

3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodo-

wym; 

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy. 

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rada rodziców 

i  rodzicami. 

7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej                

w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przy-

gotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

8. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez 

dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.  

9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany 

przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do  zestawu progra-

mów wychowania przedszkolnego. 

 

§ 9 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola             

w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
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2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni                  

w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem do-

radczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pe-

dagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statu-

towym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,                 

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

w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawu-

jącego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole 

albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowie-

dzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie 

z „Regulaminem działalności rady pedagogicznej”. 

6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;  

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowa-

nego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskona-

lenia pracy przedszkola; 

5) ustalanie regulaminu swojej działalności; 

6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian. 

7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola; 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ra-

mach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wy-

chowawczych  i opiekuńczych; 



4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

5) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

6) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do kon-

kursu nikt się nie zgłosił; 

7) ustalenia oceny pracy dyrektora; 

8. Rada pedagogiczna: 

1) deleguje dwóch przedstawiciela rady pedagogicznej do komisji konkursowej wyłania-

jącej kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola; 

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przed-

szkola; 

3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy;  

4) wyrażenie zgody lub wnioskowanie o udział w zebraniach rady przedstawicieli stowa-

rzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej                          

i opiekuńczej przedszkola; 

5) uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora przedszkola; 

6) wnioskowanie o ustalenie ramowego rozkładu dnia; 

7) wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nau-

czyciela od oceny pracy. 

9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepi-

sami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa ustawa. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane i przecho-

wywane osobno. 

12. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 



13. Zadania i obowiązki przewodniczącego rady pedagogicznej oraz członków rady pedago-

gicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań rady 

pedagogicznej, zadania zespołów rady określa regulaminu działalności rady pedagogicznej 

Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

 

§ 10 

1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wycho-

wania przedszkola;  

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 

3) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 

4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora przedszkola; 

5) uzgodnienie czasu pracy przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora przedszkola; 

6) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu w przedszkolu; 

7) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty, nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny 

dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. 

4. Rada rodziców może wystąpić: 

1) z wnioskiem do dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela; 

2) do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawują-

cego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przed-

szkola. 

5. Rada rodziców uchwala „Regulamin działalności rady rodziców”, w którym określa             w 

szczególności: 



1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli 

rad oddziałowych do rady rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

6. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.  

7. Zebrania rady rodziców są protokołowane. 

8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić fun-

dusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania fundu-

szy rady rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku ban-

kowym rady rodziców. 

 

§ 11 

1. Organy przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby 

przede wszystkim:  

1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania de-

cyzji; 

2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych 

i podejmowanych działań lub decyzji; 

3) współpracowały ze sobą w celu podejmowania decyzji i podniesienia jakości pracy 

przedszkola. 

2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i plano-

wanych działaniach umożliwiają: 

1) zebrania z ogółem rodziców i nauczycielami; 

2) zapraszanie na zebrania rady pedagogicznej przedstawicieli rady rodziców; 

3) zapraszanie na zebrania rady rodziców dyrektora lub innego przedstawiciela rady peda-

gogicznej. 

 

§ 13 

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

zakresy kompetencji tych organów. W przypadku sporu między organami przedszkola,              

w których stroną jest dyrektor placówki podejmuje się następujące działania: 



1) powołuje się zespół mediacyjny; w skład zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor wyznacza swojego przedsta-

wiciela do pracy w zespole; 

2) rada pedagogiczna lub rada rodziców zwraca się z prośbą rozstrzygnięcie sporu do or-

ganu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór; 

3) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie media-

cyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania problemu przyjąć rozwiązanie w drodze 

głosowania; decyzja zespołu mediacyjnego jest ostateczna, jednakże każdej ze stron 

przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.  

 

 

Rozdział 4 

Organizacja Przedszkola 

 

§ 14 

1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu wyznaczonego przez organ pro-

wadzący przedszkole. Czas pracy przedszkola jest uzgadniany z radą rodziców. 

2. Dzienny  czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach 

od 6.30 do 16.30, w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których realizowana jest 

podstawa programowa wychowania przedszkolnego od godziny 8.00 do 13.00. 

3. W okresie przerwy w pracy przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do dyżurnego 

przedszkola wskazanego przez organ prowadzący. 

4. Przedszkole pełni także w terminie ustalonym przez organ prowadzący zadania przedszkola 

dyżurnego. 

5. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji przedszkola, w którym okre-

śla w szczególności: 

1) liczbę  oddziałów; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 

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

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin za-

jęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 



7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierowni-

cze, oraz etatów przeliczeniowych; 

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

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

rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych 

zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez peda-

goga, logopedę i innych nauczycieli. 

1. Opracowany arkusz organizacji przedszkola dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakła-

dowym organizacjom związkowym.  

2. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe   

dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. 

3. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza ar-

kusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 31 maja danego roku. 

4. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do 

dnia 30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio. 

5. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji przedszkola po 30 września 

zmiany te zatwierdza organ prowadzący.   

6. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na 

wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny naucza-

nia, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełno-

sprawności oraz oczekiwań rodziców. 

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono 

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

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 15 

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przed-

szkolu trwa 60 minut. 

2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości roz-

wojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć rewali-

dacyjnych, zajęć specjalistycznych powinien wynosić: 

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

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

 



 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                    

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.  

3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 31. 

4. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu oddzia-

łów w celu prowadzenia zajęć dla nie więcej niż 25 dzieci. 

 

§ 17 

1. W Przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. 

2. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej „zespo-

łem”. Dyrektor koordynuje pracę zespołu lub upoważnia do tych zadań nauczyciela. 

3. W skład zespołu wchodzi: 

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, 

w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog; 

2) psycholog w razie konieczności; 

3) logopeda w razie konieczności; 

4) inny specjalista – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny. 

4. Do zadań zespołu należy: 

1) ustalanie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia ro-

dziny dziecka: 

2) nawiązanie współpracy z: 

a) podmiotem leczniczym w celu zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających             

z jego niepełnosprawności, zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego 

i zalecanych wyrobów medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspoma-

gania rozwoju dziecka; 

b) ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, 

stosownie do ich potrzeb; 

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

snego wspomagania, zwanego dalej „programem”, z uwzględnieniem działań 



wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania 

działań osób prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

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

i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających jego aktywność                  

i uczestnictwo w życiu społecznym; 

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

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

szych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

5. Miejsce prowadzenia zajęć ustala dyrektor. 

6. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:  

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych                      

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami                

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

zachowania; 

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

z dzieckiem; 

3) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funk-

cjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, oraz 

pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz 

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycz-

nych i niezbędnego sprzętu. 

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

i jego rodziną. 

 

§ 19 

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka                   

z Przedszkola z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do przedszkola                      

i z przedszkola sprawują rodzice. 

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z przedszkola. Upoważnie-

nie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsa-

mości oraz własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wycho-

wawca w dokumentacji przedszkola przez tydzień. 

3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do sali zajęć 



4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola nauczyciel odnotowuje nie-

obecność dziecka w przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka. 

5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. 

nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. 

6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia.             

W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z przedszkola, 

dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora nie 

dłużej jak do jednej godziny od zakończonych zajęć.  

7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami 

upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżuru-

jąca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia dyrektora.  

8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o któ-

rym owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnio-

nymi, dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji. 

9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z przedszkola drugiemu              

z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosow-

nym orzeczeniem sądowym. 

 

§ 20 

1. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzega-

nie przez rodziców i nauczycieli zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica 

(prawnego opiekuna) lub inną osobę upoważnioną przez nich osobę pod opiekę nauczy-

ciela, do czasu odbioru dziecka z sali przez rodzica (prawnego opiekuna) lub inną pisemnie 

upoważnioną przez nich osobę. 

3. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu                                   

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola dostosowując metody                   

i sposób oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowi-

skowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

4. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieka nauczyciela, który organizuje im za-

bawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie  Programem Wychowania Przedszkol-

nego i miesięcznym planem pracy dla danej grupy. 



5. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, za-

pewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak          

i psychicznym. 

6. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, ła-

zienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne urządzenia. 

7. Nauczyciel opuszcza grupę w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informując go            

o wszystkich sprawach dzieci. 

8. Nauczyciel może opuścić dzieci w nagłej chwili tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 

9. Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki. 

10. Organizacje i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku dzieci, zaintereso-

wań i potrzeb dzieci, ich stany zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

11. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają się przy udziale wymaganej liczby 

opiekunów. 

12. Wycieczki odbywają się za zgodą  ( pisemnym oświadczeniem) rodziców (prawnych opie-

kunów) dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki”. 

13. Dzieci na spacer i wycieczkę udają się w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważ-

nionych osób- woźnej oddziałowej lub rodziców. 

14. Na każde 15 dzieci w czasie spaceru przypada jeden opiekun. 

15. W przypadku korzystania ze środków transportu publicznego na każde 10 dzieci przypada 

przynajmniej jeden opiekun. 

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

pomoc ta jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola 

oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

17. Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom, nawet na prośbę rodziców. 

18. Dzieci za zgodą rodziców mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypad-

ków. 

19. Obowiązkiem nauczycieli i innych pracowników przedszkola jest znajomość                               

i przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ. 

 

§ 21 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę Do-

bra.    



2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola 

odbywa się w godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia. 

3. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z 3 posiłków  : śniadanie,   obiad, podwie-

czorek. 

4. Stawka żywieniowa ustalana jest przez Gminny Ośrodek Kultury w Dobrej. 

5. Opłaty za wyżywienie należy wnosić do 10 każdego m-ca na wyznaczony rachunek ban-

kowy przeznaczony na wpłaty żywieniowe podany przez Gminny Ośrodek Kultury w Do-

brej. 

6. Rodzice otrzymują od intendenta Gminnego Ośrodka Kultury   informację drogą elektro-

niczną o wysokości opłat za żywienie w danym miesiącu; 

7. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu ustalana jest przez organ prowadzący. 

 

§ 22 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez or-

gan prowadzący na wspólny wniosek dyrektora i rady rodziców. 

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na 

wniosek rady pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 

1) zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki; 

2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci; 

3) rodzaj niepełnosprawności dzieci; 

4) oczekiwania rodziców. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, usta-

lają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. 

 

§ 23 

1. Rodzice (prawni opiekunowie), nauczyciele i specjaliści zobowiązani są współdziałać ze 

sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy placówki i planów pracy                

w danym oddziale; 

2) uzyskiwanie na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 



3) uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i logopedy w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wyrażanie i przekazywanie nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola; 

5) znajomość aktów prawnych regulujących prace przedszkola.  

3. Do obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie niniejszego Statutu; 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji; 

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opieku-

nów), osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo, 

w godzinach otwarcia przedszkola; 

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawia-

damianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

7) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych oraz dostarczenie informacji potwier-

dzonej przez lekarza o stanie zdrowia po przebytej chorobie zakaźnej pozwalającej na 

pobyt dziecka w przedszkolu; 

8) dbanie o higienę i estetyczny wygląd dziecka; 

9) systematyczne zapoznawanie się z treścią komunikatów, ogłoszeń na tablicy ogłoszeń; 

10) interesowanie się sukcesami i porażkami dziecka; 

11) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

4. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami: 

1) spotkania adaptacyjne; 

2) zebrania ogólne z dyrektorem i grupowe co najmniej 2 razy w roku; 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami i specjalistami-                

w miarę potrzeb; 

4) tablice informacyjne dla rodziców (prawnych opiekunów); 

5) zajęcia otwarte raz w roku; 

6) zajęcia integracyjne dla rodziców (prawnych opiekunów) i dzieci –  raz w roku; 

7) warsztaty prowadzone przez nauczycieli i specjalistów – według potrzeb; 

8) wspólne przedsięwzięcia organizowane przez rodziców (prawnych opiekunów) i nau-

czycieli. 



 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

 

§ 24 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Ko-

deksu pracy. 

3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników przedszkola regulują przepisy Ko-

deksu pracy. 

4. W przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy. 

 

§ 26 

1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom                

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole należy: 

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas 

prowadzonych zajęć; 

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po  

przedszkolu; 

3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku,               

w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku; 

4) wykonywanie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przeło-

żonych,  

5)  nie pozostawianie dzieci bez opieki zarówno w sali jak i poza przedszkolem; 

6)  usuwanie z zasięgu ręki dzieci przedmioty zagrażające życiu, zdrowiu i bezpieczeń-

stwu dzieci, 

7) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas spacerów i wycieczek, zapewniając  od-

powiednią  ilość  opiekunów; 

8) czuwanie aby dzieci były odbierane z przedszkola tylko pod opieką rodziców (opieku-

nów) lub upoważnionych  przez  nich  osób  zgodnie z obowiązującymi procedurami, 

9) zgłaszanie do dyrektora przedszkola, powiadamia rodziców lub pogotowie ratunkowe 

o wypadkach  zagrażających  życiu  dziecka .  

 



 

§ 27 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy: 

1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących re-

alizowanych w przedszkolu poprzez: umieszczanie w kąciku dla rodziców zamierzeń 

wychowawczo-dydaktycznych, wierszyków, piosenek na dany miesiąc; 

2)  zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włą-

czanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości                   

i umiejętności; 

3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 

wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają; 

4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez: 

a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 

b) zachęcanie rodziców do pomocy w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru, 

5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz 

o jego rozwoju;  

6) odbywanie spotkań z rodzicami; 

7) organizowanie zajęć otwartych; 

8) organizowanie spotkań integracyjnych. 

 

§ 28 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej należy: 

1) przedstawianie dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego; 

2) planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu w oparciu o podstawę 

programową w cyklu miesięcznym; 

3) staranne przygotowanie  się do  pracy z  dziećmi , 

4) prowadzenie zajęć  indywidualnych z dziećmi w oparciu o indywidualne program pracy 

z dziećmi. 

5) tworzenie  warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania  

poprzez : 

a) dbanie o swój  warsztat  pracy, branie za  niego  pełnej odpowiedzialności; 

b) organizowanie  różnorodnych  kącików tematycznych , 



c) współpracę z rodzicami, dyrektorem przedszkola oraz z pozostałymi nauczycie-

lami, a zwłaszcza  z  nauczycielem  pracującym w tej samej grupie . 

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

 

§ 29 

1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 

2. Nauczyciel diagnozuje i obserwuje dzieci i twórczo organizuje przestrzeń ich rozwoju włą-

czając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich za-

ciekawienie elementami otoczenia. 

3. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.  

4. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informa-

cji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym 

rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do 

końca kwietnia. 

 

§ 30 

1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi po-

moc psychologiczno-pedagogiczną należy: 

1) wspólne, w miarę potrzeb, rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień poszczególnych 

dzieci oraz zaplanowanie odpowiedniego wsparcia związanego z rozwijaniem ich zain-

teresowań i uzdolnień; 

2) wspólne podejmowanie działań z zakresu profilaktyki powstawania zaburzeń  poprzez 

cykliczne organizowanie zajęć z dziećmi, którym nauczyciel udziela pomocy                                

w trakcie bieżącej pracy; 

3) ustalanie indywidualnego lub grupowego planu pomocy psychologiczno-pedagogicz-

nej; 

4) wspólne, w miarę możliwości i potrzeb, dokonywaniu oceny postępów dziecka oraz 

ustalaniu wniosków do dalszej pracy z nim. 

2. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel: 

1)  propagowanie zdrowego stylu życia. 

2) nabywanie przez dzieci umiejętności dbania o zdrowie własne i społeczności, w której 

żyją. 



3) kształtowanie właściwej postawy wobec otaczającego środowiska. 

 

 

§ 31 

1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwa-

nych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań 

z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu 

zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

3. Do zadań nauczycieli- wychowawców należy: 

1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału we współpracy z drugim na-

uczycielem; 

2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego  

rozkładu dnia; 

3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola; 

4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału; 

5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego; 

6) organizowanie spotkań grupowych z rodzicami; 

7) organizowanie spotkań integracyjnych angażujących rodziców do wspólnej działalno-

ści z dzieckiem. 

4. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może odwołać nauczyciela z funkcji 

wychowawcy. 

 

§ 32 

1. Do zakresu zadań woźnej należy: 

1) znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu                                

i instruktażu z tego zakresu,  

2) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny 

pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przeło-

żonych,  

3) dbać o należyty stan sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy,  



4) stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony 

indywidualnej oraz odzieży,  

5) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom 

lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich,  

6) niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku 

albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także 

inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie,  

7) współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

8) przestrzegać funkcjonujących w placówce regulaminów, oraz poleceń zwierzchników, 

związanych z organizacją pracy w przedszkolu; 

9) przyczyniać się do dbałości o klimat i atmosferę, przestrzegając zasad współżycia spo-

łecznego; 

10) realizować rzetelnie godziny pracy wyznaczone w harmonogramie, nie spóźniać się do 

pracy i nie opuszczać stanowiska pracy przed wyznaczonym czasem. 

2. Sprzątanie: codzienne utrzymanie w czystości sal i innych pomieszczeń przydzielonych do 

sprzątania; 

1) ścieranie kurzu z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymanie ich w nale-

żytej czystości; 

2) utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń przydzielonych do sprzątania; 

3) estetyczne podawanie posiłków i napojów; 

4) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących; 

5) pobyt z dziećmi w sali, ścisła współpraca z nauczycielką podczas zajęć; 

6) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed wyjściem na spacer; 

7) pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety, w sytuacjach tego wymagających                       

i sprawowanie opieki nad dziećmi w łazience w razie konieczności w sali zajęć, odpo-

wiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci; 

8) w miarę potrzeby mycie okien w przydzielonych pomieszczeniach, czyszczenie dywa-

nów; 

9) korzystanie ze sprzętu zgodnie z instrukcją obsługi; 

10) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu; 

11) codzienne sprawdzanie po zakończonej pracy okien w przydzielonych pomieszczeniach 

do sprzątania. 

12) gospodarka materiałowa: 



a) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, 

pomocy, znajomość stanu posiadania, odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi 

produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości; 

b) posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, zgodnie z przepisami  

bhp i instrukcjami użytkowania; 

c) dbanie o powierzony sprzęt, rośliny, pomoce dydaktyczne, utrzymanie czystości          

i porządku wokół budynku przedszkola; 

d) odpowiedzialność materialna za przydzielony sprzęt do sprzątania, odzież ochronną 

oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprząta-

nia. 

3. Woźna obowiązana jest do  nieujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nie-

upoważnionym i nie zatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem organu prowadzącego                   

i upoważnionych czynników społecznych; 

4. Woźna obowiązana jest wykonywać inne czynności zleconych przez dyrektora przed-

szkola. 

 

 

Rozdział 6 

Dzieci Przedszkola 

 

§ 33 

1. Dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą, 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia przedszkol-

nego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym, 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych; 

7) akceptacji takim, jakim jest, 

8) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

9) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 



10) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 

11) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

12) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 

13) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,  

14) zdrowego jedzenia. 

2. Do obowiązków dziecka należy: 

 1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przed-

szkola na miarę własnych możliwości, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli              

i innych pracowników przedszkola,  

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

3. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku: 

1) brak  usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu, obej-

mującej co najmniej 30 dni, 

2) stwarzanie przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu           

i innych dzieci oraz brak współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego               

w przedszkolu trybu postępowania.  

4.  Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach doko-

nuje dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu 

za potwierdzeniem odbioru; 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje dyrektora, psychologa z rodzi-

cami, 

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych 

(np.GOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna), 

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów statutu 

i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka, 

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków. 

5. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji admini-

stracyjnej. 

6. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od 

jej otrzymania do Wójta Gminy Dobra. 

§ 34 



1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, wszech-

stronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji celów 

i zadań Przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka; 

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

3) znajomości realizowanego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 

4) ochrony danych osobowych; 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków i opinii na temat 

pracy przedszkola;  

6) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebra-

niach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, im-

prezach wewnętrznych i środowiskowych (według kalendarza imprez i uroczystości); 

7) konsultacji indywidualnych z wychowawcą; 

8) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy; 

9) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli                   

i przedszkola. 

3. Rodzice obowiązani są do: 

1) przestrzegania niniejszego statutu; 

2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem; 

3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, w tym niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;  

6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu 

dróg oddechowych (katar, kaszel); 

7) natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się 

infekcji; 

8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę zapew-

niającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola; 



2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez 

dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem; 

4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu ustnie,                         

a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie; 

5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywia-

nia oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uzna-

nego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofi-

zycznym dziecka. 

 

 

Rozdział 7 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola 

 

§ 35 

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzo-

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

w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne                     

w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie wycho-

wania przedszkolnego. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zo-

stać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego                     

w Przedszkolu. 

5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego. 

 

§ 36 

1. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Dobra. 

2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola, określa organ 

prowadzący. 

3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. 

Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.   

4. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor. 



 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§ 37 

Warunki stosowania sztandaru przedszkola, godła przedszkola oraz ceremoniału przedszkol-

nego, o ile zostały ustanowione  

 

§ 38 

1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach używany jest skrót 

nazwy – Gminne Przedszkole Nr 1 w Dobrej . 

3. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian.   

4. Po nowelizacji statutu dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego 

tekst w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronach internetowych przedszkola.  

Uchwalono Uchwałą Rady Pedagogicznej - UCHWAŁA Nr XVII/11/2017 

Rady Pedagogicznej Gminnego Przedszkola Nr 1 w Dobrej z dnia                                  

29 listopada  2017 r. 

 


