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Podstawa prawna: 

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 102 oraz art. 98, pkt. 1 (Dz. U. z 2017r. poz. 59 oraz  

poz. 949)   

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz. 1189)  

- Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 i 1954), 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 

publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  

- Rozporządzenie MEN z 14.02.2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 

- Rozporządzenie MEN z 16.03.2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz 

postępowania uzupełniającego do  publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) 

- Rozporządzenie MEN z 17.03.2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 649 

- ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 

949) 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Nazwa przedszkola 

Punkt Przedszkolny zwany dalej „przedszkolem” 

2. Rodzaj przedszkola 

Publiczna placówka oświatowo - wychowawcza -  przedszkole ogólnodostępne. 

3. Siedziba przedszkola 

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

Stare Gralewo13, 09-166 Stare Gralewo 

4. Nazwa i siedziba organu prowadzącego 

Gmina Raciąż, ul. Kilińskiego 2, 

09-140 Raciąż 

Tel. 23 679-12-80 

5. Organ nadzoru pedagogicznego 

Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Ciechanowie 

6. Przedszkole używa pieczęci 

Szkoła Podstawowa 

im. św. Stanisława Kostki 

w Starym Gralewie 

09-166 Stare Gralewo, Stare Gralewo 13 

Tel.: 23 679-30-02, fax: 23 679-31-53 

7. Ustalona nazwa, używana przez Punkt Przedszkolny w pełnym brzmieniu: 

Punkt Przedszkolny w Starym Gralewie 

Stare Gralewo13, 09-166 Stare Gralewo 

Tel. 23 679-30-02 

8. Zadania związane z kierowaniem Przedszkolem zostały powierzone Dyrektorowi Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie a Rada Pedagogiczna i Rada 

Rodziców Przedszkola funkcjonują w ramach Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Szkoły 

Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Starym Gralewie 

 

 

  



4 
 

ROZDZIAŁ II 

Cele i zadania 

 

§2 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

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

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

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

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

 

§3 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z 

aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

 

§4 

Przedszkole realizuje podstawy programowe określone przez Ministerstwo Edukacji 

Narodowej, a w szczególności zadaniem przedszkola jest:  

1.Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju.  

2.Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w 

poczuciu bezpieczeństwa.  

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.  

4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.  

5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z 

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  

6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.  

7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.;  

8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

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

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

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

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka.  

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.  



5 
 

12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.  

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

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

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

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.  

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.  

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  

16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  

         

§5 

Podstawowe formy działalności przedszkola, to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą; 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

3) zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających 

trudności oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi oraz 

dzieci uzdolnionych; 

4) tworzenie okazji edukacyjnych podczas zajęć i zabaw; 

5) spontaniczna działalność dzieci; 

6) proste prace porządkowe i czynności samoobsługowe. 

 

§6 
Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących 

obszarów edukacyjnych: 

1)Fizyczny obszar rozwoju dziecka. 

2)Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. 

3)Społeczny obszar rozwoju dziecka. 

4)Poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

 

§7  

Ponad to przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci i 

przygotowaniu ich do nauki szkolnej.      

 

§8 

Poprzez wycieczki krajoznawcze wycieczki do różnych organizacji i instytucji, 

kultywowanie tradycji oraz dyskusje przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie 

poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw 

tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej.  

 

§9 

Przedszkole udziela dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej i w zakresie 

korygowania wad postawy organizując zajęcia i konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze 

specjalistami z w/w dziedzin 
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§10  

W miarę możliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, jeżeli nie 

stwarzają one zagrożenia dla innych dzieci oraz są odpowiednie warunki dla zachowania 

bezpieczeństwa i wsparcia rozwoju dziecka. 

 

§11 

W miarę potrzeby, za zgodą organu prowadzącego, dopuszcza się organizację zajęć dla 

dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami, o ile są możliwości zatrudnienia odpowiednich do potrzeb 

dodatkowych specjalistów w miarę posiadanych środków finansowych.  

 

§12 
Dla dzieci wymagających specjalnej opieki przygotowuje się specjalne programy 

pomocy.  

 

§13 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor szkoły, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno- obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- 

psychologiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a 

także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę. 
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ROZDZIAŁ III 

Realizacja zdań przedszkola 

 

§14 

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

o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, która jest realizowana przez cały 

dzień pobytu dziecka w przedszkolu, zgodnie z przyjętymi programami wychowania 

przedszkolnego dla poszczególnych grup, również podczas organizowanych dodatkowych 

zajęć rozwijających zainteresowania dzieci. 

2. Czas pracy w przedszkolu przeznacza się na dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności 

(z tym, że w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne) 

3. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

- Cele kształcenia. 

- Zakładane osiągnięcia dziecka. 

- Treści kształcenia. 

- Materiał nauczania i wychowania. 

- Sposoby realizacji celów i treści kształcenia. 

- Diagnozowanie rozwoju dziecka. 

- Indywidualizacja wspierania rozwoju dziecka. 

5. Nauczyciel może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów 

dostępnych lub: 

- opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

- zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

- zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami; 

- program wychowania przedszkolnego dopuszcza Dyrektor szkoły; 

 

§15  

1. Nauczyciel organizuje zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą 

sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu tz. zajęcia kierowane i niekierowane, 

uwzględniając typowe dla tego okresu potrzeby rozwojowe, których spełnieniem powinna 

być dobrze zorganizowana zabawa zarówno w budynku jak i podczas codziennego pobytu 

na świeżym powietrzu. 

2. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji 

oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną 

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.  

3. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli 

powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

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

zapewniając mu zdrowy rozwój.  

4.  Nauczyciele aranżują przestrzeń, by wpływała na aktywność dzieci i pozwoliła im na 

podejmowanie różnorodnych form działania np. po przez organizację stałych i czasowych 

kącików zainteresowań oraz na podejmowanie prac porządkowych. 

 

§16 

W grupie dzieci 3– 4 letnich może być zatrudniony asystent nauczyciela, który 

współdziała z nauczycielem w zakresie opieki nad dziećmi.  
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§17  

Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie 

bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci.  

 

           §18 
  

Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie 

placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wyjścia i wycieczki). 

 

§19  

Spacer poza teren przedszkola, wyjście do kina, teatru, muzeum wcześniej uzgodniony 

musi być z dyrektorem szkoły, instytucjami, które są jego celem.  Każde wyjście musi być 

odnotowane w dzienniku. 

 

§20 

Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem szkoły, 

w trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, asystent nauczyciela. 

 

§21  

Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci w 

formie ogłoszenia zamieszczonego na tablicy informacyjnej.          

 

§22  

Szczegółowe zasady organizacji wyjść, wycieczek zawarte są w regulaminie bhp 

dostępnym u dyrektora placówki.   

 

§23 

  Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci, podczas ich pobytu w 

przedszkolu.    

 

§24  

1. Przedszkole, po uzyskaniu zgody i przydziale środków przez Organ Prowadzący, może 

udzielać dzieciom pomocy logopedycznej, psychologicznej organizując zajęcia i 

konsultacje dla rodziców, nauczycieli ze specjalistami z w/w dziedzin.  Porady dla 

rodziców i nauczycieli specjaliści udzielają w zależności od potrzeb w terminie 

uzgodnionym z rodzicem lub nauczycielem. 

2. Pomocy logopedycznej, psychologicznej udziela się na wniosek: 

- rodzica / prawnego opiekuna 

- wychowawców grupy 

- psychologa 

- logopedy  

- poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej, za zgodą 

rodziców. 

3. Objęcie dziecka zajęciami prowadzonymi przez w/w specjalistów wymaga pisemnej zgody 

rodzica lub prawnego opiekuna. 

4. Do zadań psychologa należy:  

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń 

funkcjonowania w grupie przedszkolnej;   
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- przeprowadzenie badań psychologicznych dzieci w oparciu o dostępne metody 

diagnostyczne; 

- określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologicznej;  

- organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej odpowiednio do 

rozpoznanych potrzeb; 

- opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania; 

- konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych; 

- prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami; 

- opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji 

podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji; 

- wnoszenie sugestii dotyczących uzupełnienia wyposażenia psychologicznego; 

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

5. Do zadań logopedy należy: 

- przeprowadzenie wstępnych badań dzieci w celu ustalenia stanu mowy – wytypowanie 

dzieci do pomocy logopedycznej; 

- prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wytypowanymi do 

pomocy logopedycznej; 

- utrzymywanie kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – 

udzielanie instruktażu dla rodziców; 

- udzielanie instruktażu nauczycielom w zakresie prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u 

dzieci wymagających pomocy logopedycznej; 

- wnoszenie sugestii dotyczących uzupełnienia wyposażenia logopedycznego; 

- prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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ROZDZIAŁ IV 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników 

 

§25  

Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – opiekuńczej i dydaktycznej zgodnie 

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,  

2) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 

w przedszkolu i poza terenem podczas wycieczek i spacerów itp.,  

3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

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

wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 

w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i 

rozwoju,  

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,  

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,  

6) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,  

7) organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zdrowotną i inną na podstawie uzyskanej zgody rodziców,  

8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń,  

10) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,  

11) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej powierzonego oddziału zgodnie z 

odrębnymi przepisami,  

12) realizacja zaleceń dyrektora lub osób kontrolujących,  

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym i rekreacyjno-sportowym. 

 

§26 

Szczegółowy zakres zadań pracowników administracyjno – obsługowych obejmuje:  

1.Asystent nauczyciela: spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku 

do wychowanków, poleconych przez dyrektora i nauczyciela oddziału oraz innych 

wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia, utrzymanie czystości w przydzielonych 

pomieszczeniach, rozbieranie i ubieranie dzieci przed wyjściem na dwór,  sprawowanie 

opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych, sprawowanie opieki podczas spacerów i 

wycieczek, sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno – sanitarnych, czuwanie nad 

bezpieczeństwem dzieci. 

2.Sprzątacz(ka): dbałość o dobro dziecka, utrzymywanie czystości w przydzielonych 

pomieszczeniach. 

§27 

Wszystkich pracowników obowiązuje: 

1) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w przedszkolu, 

2) reagowanie na dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące zagrożenie 

bezpieczeństwa, 
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3) niezwłoczne powiadomienie dyrektora lub jego zastępcy o wszelkich dostrzeżonych 

zdarzeniach mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

zdrowia lub życia wychowanków, 

4) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola a także ogrodu, 

zapytanie jej o cel pobytu i odpowiednie postępowanie, 

5) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci zasad 

zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie 

wulgarnych słów i zwrotów, wulgarne gesty. 
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ROZDZIAŁ V 

Formy współdziałania z rodzicami 

 

§28 

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

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

Rodzice mają prawo do:  

- wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań 

wynikających z przepisów oświatowych; 

- znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych; 

- uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

- udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, 

zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

- zgłaszania własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i 

otoczenia przedszkola; 

- wyrażania opinii na temat wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu 

prowadzonych zajęć dodatkowych; 

- wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

 

 

§29 

Do podstawowych obowiązków rodziców należy:  

- przestrzeganie niniejszego statutu,  

- respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców dotyczące funkcjonowania 

rodziców w przedszkolu; 

- przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez 

rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

- informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu,  

- zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

- współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; 

- przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

- odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 

- przyprowadzaanie do przedszkola dzieci zdrowych, tak aby nie było konieczności podawania 

w przedszkolu jakichkolwiek leków; 

- interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

- zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji (fizycznych i psychicznych) dziecka i wszelkich 

niepokojących objawów w jego zachowaniu, mających wpływ na funkcjonowanie w grupie 

(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

- uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 

- bezzwłoczne zgłaszanie nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu 

kontaktowego;  

- śledzenie na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

- informowanie telefonicznie lub osobiście dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej u dziecka; 

- kontrolowanie, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku. 
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§30 

Formy współdziałania z rodzicami: 

- Pomaganie rodzicom w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem poprzez: kontakty 

indywidualne z rodzicami, zebrania ogólne i grupowe, zajęcia otwarte, konsultacje i wspieranie 

rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych, inne formy wg potrzeb 
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ROZDZIAŁ VI 

Zasady odpłatności 

 

§31 

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

Raciąż.  

2. Publiczna forma wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie 

w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, prowadzone przez 

nauczycieli posiadających kwalifikacje. 
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ROZDZIAŁ VII 

Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także szczegółowe warunki 

współdziałania organów przedszkola oraz sposób rozwiązywania sporów między tymi 

organami   

 

§32 

Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Szkoły 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

 

§33 

 

Dyrektor szkoły w szczególności:  

1) Kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz.  

2) Sprawuje nadzór pedagogiczny.  

3) Sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarza warunki 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działanie prozdrowotne.  

4) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących 

5) Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o 

tym organ prowadzący i nadzorujący. 

6) Przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.  

7) Przedstawia Radzie Pedagogicznej do 31.08 każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.  

8) Decyduje o wydatkowaniu środków finansowych będących w jego dyspozycji i odpowiada 

za ich właściwe wykorzystanie.  

9) Dba o powierzone mu mienie.  

10) Współpracuje z Radą Rodziców i Radą Pedagogiczną w zakresie statutowych zadań 

przedszkola.  

11) Opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola.  

12) Dokonuje oceny pracy nauczyciela oraz nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień 

awansu zawodowego dla nauczyciela kontraktowego. 

13) Powołuje komisję, która rozstrzyga sprawy sporne i konfliktowe między organami 

przedszkola. 

14) Współpracuje ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych.  

16) Decyduje jako kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,  

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola,  

c) występowania w sprawach odznaczeń i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników szkoły. 

17) Podejmuje decyzje o zawieszaniu zajęć na podstawie odrębnych przepisów.  

18) Może skreślić dziecko z listy wychowanków nie objęte obowiązkiem szkolnym 

w następujących przypadkach:  

a) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców,  
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b) opinii nauczyciela prowadzącego, Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej lub lekarza 

stwierdzającego, iż dziecko wymaga indywidualnej opieki i jego zachowanie zagraża innym 

dzieciom,  

19) Dopuszcza przedszkolne programy nauczania.  

20) Podejmuje decyzje zakończenia udzielenia pomocy dzieciom w zajęciach dydaktyczno – 

wychowawczych i specjalistycznych na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego 

zajęcia. 

21) Prowadzi dokumentację przedszkola.  

22) Wyraża zgodę na realizację obowiązku przedszkolnego poza przedszkolem.  

23) Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa o 

systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe. 

 

§34 

Rada Pedagogiczna: 

1. Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole i 

przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym 

osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym zwłaszcza przedstawiciele rodziców.  

3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane. 

4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 

5. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

6. Uchwały Rady Pedagogicznej powinny mieć charakter aktu prawnego.  

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 

b) uchwalanie statutu przedszkola i dokonywanie w nim zmian,  

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, 

d) zatwierdzanie planu pracy przedszkola, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

f) wskazanie sposobu wykorzystania wniosków z nadzoru pedagogicznego. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy przedszkola, 

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

c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć, 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

d) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego i organu nadzoru 

pedagogicznego,  

e) wniosek o powierzenie nauczycielowi funkcji wicedyrektora lub odwołanie z niego, 

f) program z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku przedszkolnego.  

9. Ponadto Rada Pedagogiczna może: 

a) wystąpić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskiem 

o zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w przedszkolu, 
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b) z własnej inicjatywy ocenić sytuację i stan przedszkola, wystąpić z wnioskami 

do organu prowadzącego przedszkole,  

c) występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora 

dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu.  

10. Rada Pedagogiczna zasięga opinii Rady Rodziców w sprawach dotyczących:  

a) statutu przedszkola, 

b) innowacji i eksperymentów pedagogicznych prowadzonych w przedszkolu, 

c) wprowadzenia dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

 

§35 

Rada Rodziców: 

1).Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców 

dzieci uczęszczających do przedszkola.  

2) W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału.  

3) W wyborach, o których mowa w pkt.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory 

przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  

4) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się 

w szczególności:  

a) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Rodziców,  

b) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych,  

c) cele i zadania Rady Rodziców,  

d) tryb podejmowania uchwał przez Radę Rodziców,  

e) zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.  

5) Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych szkół i placówek 

oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.  

6) Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego szkołę, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw placówki.  

7) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł, zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa jej regulamin. 

 

§36 

Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, 

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

§37 

Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola:  

1) Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor szkoły, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów.  

2) W celu rozwiązania sporu Dyrektor może powołać komisję pojednawczą, w skład której 

wchodzą: dyrektor, przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ VIII 

Organizacja pracy przedszkola 

 

§38 

1. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z 

uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 osób. 

3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 4lat. 

4. Przedszkole jest 1 oddziałowe. 

5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku. 

3.Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w 

przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00- 13.00 oraz 8.00 – 13.30 

(zajęcia z języka obcego). 

5.Czas trwania zajęć języka obcego wynosi 30 minut. W ciągu tygodnia są przeprowadzane 2 

razy takie zajęcia. 

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb i 

możliwości psychofizycznych dzieci: 

- co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); (co najmniej 60 min); 

- co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci 

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

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

porządkowe i ogrodnicze itd.); 

- co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedna piątą 

czasu ) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego 

programu wychowania przedszkolnego;  

- pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu 

mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). (ok. 120 

min). 

7. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego 

pobytu dzieci w przedszkolu. 

8. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program 

wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły. 

9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy. 

 

§39  

1. Organizację pracy punktu przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

nauczyciela prowadzącego punkt przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłku 

oraz czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

 

§40 

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

organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora. 

2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji określa się w szczególności: 

 liczbę pracowników, 

 czas pracy przedszkola, 
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 ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

 

§41  

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Do Punktu Przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na terenie Gminy 

Raciąż. Dzieci przyjmuje się do Punktu przedszkolnego po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego. 

3. Postępowanie rekrutacyjne składa się z następujących etapów: 

- zarejestrowanie kandydata  

- postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane przez Komisję Rekrutacyjną; 

- podanie do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 

siedzibie szkoły listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola; 

- postępowanie odwoławcze; 

- postępowanie uzupełniające, w przypadku, gdy po przeprowadzeniu podstawowej rekrutacji 

przedszkole dysponuje nadal wolnymi miejscami. 

4. Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy przyjęcia dziecka do punktu przedszkolnego w 

trakcie roku szkolnego. W tym przypadku decyzję o przyjęciu do przedszkola podejmuje 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gralewie. 
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ROZDZIAŁ IX 

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

czasie zajęć poza przedszkolem 

 

§42 

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

wspomagani przez asystenta nauczyciela. W wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę 

nad dziećmi może sprawować inny pracownik szkoły;  

2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie różnych form aktywności 

dziecka w ciągu całego dnia, poprzez zapewnienie czasu na zajęcia edukacyjne, wdrażanie 

do samodzielności i samoobsługi, swobodną zabawę oraz pobyt w ogrodzie 

przedszkolnym;  

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

wyciszające;  

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

pogodowe;  

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

wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci;  

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

temperatury, Dyrektor szkoły zawiesza zajęcia na czas oznaczony i powiadamia o tym organ 

prowadzący;  

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

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

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

terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci;  

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

działalności;  

5) wobec wychowanków na terenie placówki nie stosuje się żadnych zabiegów medycznych 

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

6) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym 

nauczyciela lub dyrektora placówki;  

7) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, w przypadku 

otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w przedszkolu do 

niezwłocznego odebrania dziecka 

 

 

 

 

§43 

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

osobą pomagającą. Na 1 osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z 

zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;  

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

(spaceru) jest nauczyciel;  

3) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i spacerów 

obowiązującym w szkole;  

4) w/w regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi każdorazowo bezpośrednio 

przed wycieczką;  

5) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku: „karta wycieczki”;  
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6) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego 

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

w teren;  

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

każdorazowego odnotowania tego faktu dzienniku;  

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

nauczyciela lub innego pracownika przedszkola;  

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

urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel 

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

zagrożenia, oraz bezzwłocznie powiadomić o tym Dyrektora szkoły;  

10) teren zabaw przy budynku przedszkola jest ogrodzony.  
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ROZDZIAŁ X 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców 

lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

§44 

1. Do przyprowadzania i odbierania dzieci mają prawo rodzice, prawni opiekunowie oraz 

pisemnie (według określonego wzoru) wskazane osoby przez rodziców. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dziecka z 

przedszkola.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przyprowadzić dziecko do klasy i powierzyć dziecko 

opiece nauczyciela.  

4. Dzieci mogą być wyjątkowo odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie 

przez rodziców (prawnych opiekunów). Upoważnienie powinno zawierać dane osobowe 

osoby upoważnionej oraz numer dowodu tożsamości, którym się ona legitymuje. 

Upoważnienia pozostają w dokumentacji przedszkola.  

5. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka mają obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci 

zgodnie z czasem pracy przedszkola określonym w arkuszu organizacyjnym na rok szkolny 

oraz deklaracją zawartą w karcie zapisu do przedszkola.  

6. W przypadku nieodebrania dziecka do określonej godziny nauczyciel powiadamia 

telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie, uzgadniając jak najszybszy czas odbioru 

dziecka z przedszkola,  

7. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o 

miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem 

w przedszkolu 1 godzinę.  

8. Po upływie tego czasu powiadamia policję o pozostawieniu dziecka w przedszkolu 

i niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami).  

9. Przedszkole może odmówić wydania dziecka, gdy stan osoby zamierzającej je odebrać 

będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (tj. osobie pod 

wpływem alkoholu lub środków odurzających).  

10. O każdej odmowie wydania dziecka niezwłocznie powiadomiony jest dyrektor lub jego 

zastępca. W takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych 

czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami.  

11. Prośby rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z 

rodziców lub opiekunów muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi.  

12. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci odpowiedzialni są 

rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele. 

 

 

 

 

  



23 
 

ROZDZIAŁ XI 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

 

§45 

1. Dyrektor szkoły może skreślić dziecko z listy przedszkolaków nie objęte rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym w następujących przypadkach: 

- nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dwa tygodnie, po wcześniejszym 

powiadomieniu rodziców, decyzja Dyrektora szkoły jest decyzją administracyjną.  

 

 

§46 

I. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

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

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowania jego godności osobistej; 

5) poszanowania własności; 

6) opieki i ochrony; 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8) akceptacji jego osoby; 

9) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej 

specjalistycznej organizowanej w przedszkolu; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych; 

12) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 

13) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym; 

15) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje; 

16) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju; 

17) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników szkoły; 

18) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. 

 

II. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 

1)szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 
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ROZDZIAŁ XII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§47 

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

2. Przedszkole jest samorządową jednostką budżetową.  

3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla samorządowych 

jednostek budżetowych.  

4. Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną dnia 28 listopada 2017r. 

 

 

 

 

 


