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Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczka” z oddziałami integracyjnymi w Katowicach zwane dalej
„przedszkolem” jest placówką niepubliczną wychowania przedszkolnego, która:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego,
2) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla nauczycieli przedszkoli publicznych,
3) Przedszkole działa w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo
oświatowe, przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie oraz Statut.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w: Katowice 40-568 przy ul. Ligockiej 68, tel: 508-508-034,
508 508 569, e-mail: dyrektor@wesolesloneczka.pl strona internetowa: www.wesolesloneczka.pl
3. Organem prowadzącym placówkę jest „CONTRATO Sp. z o.o.” z siedzibą
40-560 Katowice przy ul. Hetmańskiej 7.
4.Nadzór
pedagogiczny
nad
przedszkolem
sprawuje
Śląski
Kurator
Oświaty
w Katowicach.
5. Na pieczątkach i szyldzie używana jest nazwa: Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczka” z
oddziałami integracyjnymi w Katowicach.
§2
Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Słoneczka” w
Katowicach,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Słoneczka” w
Katowicach
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego
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4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem,
5) dzieciach - należy przez to rozumieć wychowanków Niepublicznego Przedszkola „Wesołe
Słoneczka” w Katowicach,
6) programie wychowania przedszkolnego należy przez to rozumieć program,
o którym mowa w ustawie o systemie oświaty,
7) niepełnosprawnościach sprzężonych - należy przez to rozumieć występowanie u dziecka
niesłyszącego lub słabosłyszącego, niewidomego lub słabowidzącego, z niepełnosprawnością
ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną albo z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, co najmniej jeszcze jednej z wymienionych niepełnosprawności,
8) specyficznych trudnościach w uczeniu się – należy przez to rozumieć trudności w uczeniu się
odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, którzy mają trudności w przyswajaniu treści
nauczania, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania percepcyjno-motorycznego i poznawczego,
nieuwarunkowane schorzeniami neurologicznymi.
Rozdział II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
3. W ramach zadań działalność edukacyjna przedszkola obejmuje:
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) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o
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,
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9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w
odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru,
muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko
przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm
odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w
otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania,
prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez
rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój
tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe
osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do
zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe
zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego
bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 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, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
4. Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna,
2) zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji edukacyjnych
ukierunkowujących rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi, w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
3) działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola ukierunkowane są na wspieranie indywidualnego
rozwoju dziecka w relacji ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
4) przedszkole wobec rodziny pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze,
5) przedszkole uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres działań realizowanych w przedszkolu,
m.in. poprzez częste zbieranie informacji dotyczących postępów dziecka i jakości pracy przedszkola.
6) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
7) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich
obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
8) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
9) pomoc psychologiczno-pedagogiczną: indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej
wobec dzieci z niepełnosprawnością, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej
specjalistycznej.
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Rozdział III
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§4
1. Wychowanie
przedszkolne
obejmuje
dzieci
od
początku
roku
szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać
objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
4. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wakacje letnie itp.) przedszkole prowadzi zajęcia
w grupach łączonych.
5. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece co najmniej jednemu nauczycielowi zgodnie z
kwalifikacjami.
6. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę możliwości,
prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.
9. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów, którzy prowadzą
pracę indywidualną, terapeutyczną z dziećmi
posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz ich rodzicami.
10. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.
§5
1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie
psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu
podjęcia nauki w szkole.
2. Do zadań Zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i
harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu
zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego
wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji
programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania
postępów dziecka,
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w
indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny,
oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
3. Współpraca Zespołu z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie
zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
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2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w
pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego
sprzętu.
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w
formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć
o charakterze terapeutycznym,
3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego,
4) porad, konsultacji i warsztatów.
5.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 lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem
spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
6.Wszystkie formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizuje się z zachowaniem przepisów
szczegółowych dotyczących zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w
tym również liczby dzieci na poszczególnych formach zajęć oraz kwalifikacji nauczycieli, którym
powierza się prowadzenie danych zajęć.
ROZDZIAŁ IV
ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA
§6
1. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się przez cały rok kalendarzowy, o ile są wolne miejsca,
przez dyrektora placówki w porozumieniu z organem prowadzącym.
2. Podstawą zapisania dziecka do przedszkola jest wypełnienie i złożenie "Karty zgłoszenia dziecka do
przedszkola" oraz zawarcie umowy.
3. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest większa od liczby miejsc o kolejności zapisu dziecka
decyduje Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.
4. Przyjęcie dzieci do oddziału integracyjnego odbywa się za zgodą rodziców i na zasadzie pełnej
tolerancji pod względem stopnia niepełnosprawności.
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5. Dzieci z niepełnosprawnością mogą być przyjęte do przedszkola po przedstawieniu przez rodziców
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologicznopedagogiczną.
6. Przedszkole zapewnia dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu, odpowiednie warunki do nauki i środki dydaktyczne,
realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy dydaktycznowychowawczej oraz integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
7. Czas pobytu w przedszkolu dziecka z niepełnosprawnością uregulowany jest zapisami umowy,
uzależnia się od potrzeb dziecka i wskazań personelu pedagogicznego.
§7
1. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku, gdy:
• rodzice zalegają z opłatami za przedszkole za 1 miesiąc i nie wniosą jej po pisemnym
wezwaniu do zapłaty w określonym przez przedszkole terminie,
• dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków
przedszkola lub wychowawców,
• nastąpi brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym a Rodzicami,
• w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
rodzice nie przestrzegają zasad współpracy
§8
1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty stałej oraz opłat dodatkowych.
2. Rodzice i opiekunowie zwolnieni są z ponoszenia opłat za posiłki.
2. Opłaty wskazane w pkt1 niniejszego paragrafu ustala organ prowadzący.
3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia rodziców od obowiązku uiszczania opłaty stałej.
5. Opłaty od rodziców pobierane są do 10 dnia każdego miesiąca.
ROZDZIAŁ V
ORGANY PRZEDSZKOLA
§9
1. Organami przedszkola są:
• Organ prowadzący,
• Dyrektor Przedszkola,
• Rada Pedagogiczna
ROZDZIAŁ VI
ZADANIA I KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH ORGANÓW PRZEDSZKOLA
§ 10
1. Do obowiązków organu prowadzącego należy:
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•

nadzór i koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami Statutu
Przedszkola,

•

podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola,

•

zatrudnianie i zwalnianie: dyrektora, nauczycieli oraz całego pozostałego personelu
przedszkola,

•

stały kontakt z dyrektorem przedszkola,

•

dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe
wykorzystanie,

•

prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

•

reprezentowanie przedszkola na zewnątrz,

•

zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
BHP, P. Poż.

•

zawieranie umów z rodzicami (opiekunami dzieci) o świadczenie usług przedszkola.

§ 11
1. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do:
• reprezentowania przedszkola na zewnątrz,
• opracowywania dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola – roczny plan
pracy, organizację pracy,
• realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ
prowadzący przedszkole,
• bieżącego zarządzania pracą przedszkola,
• realizacji innych zadań zleconych przez organ prowadzący,
• sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
• koordynowanie opieki nad dziećmi,
• współpracy z rodzicami,
• czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy,
• zawieranie umów z rodzicami (opiekunami dzieci) o świadczenie usług przedszkola w
porozumieniu z organem prowadzącym.
§ 12
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, powołanym w celu realizacji statutowych zadań
Przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.
2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie regulaminu.
3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący, wszyscy
nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
3. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:
• ustalanie pod względem merytorycznym rocznych i miesięcznych planów pracy Przedszkola,
• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
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R O Z D Z I A Ł VII
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 13
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli zgodnie z wymaganymi kwalifikacjami, pomoce
nauczyciela, pracowników administracji i obsługi.
2.

Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte z personelem przedszkola w
oparciu o obowiązujące przepisy.
3. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
pożarowych, dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
7) przestrzeganie terminów okresowych badań lekarskich oraz ważności pracowniczych książeczek
zdrowia,
8) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały,
9) przestrzeganie zachowania tajemnicy służbowej,
10) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub organ prowadzący, wynikających z
organizacji pracy na placówce,
§ 14
NAUCZYCIELE
1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie udokumentowanych
kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów prawa oświatowego.
2. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za
cały czas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach
(zabawach) organizowanych przez przedszkole poza jego terenem, oraz za wypadki wynikające z
niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.
3. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci.
4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i
innymi specjalistycznymi, z rodzicami dzieci
5. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:
1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przedszkolnego i
korelowania ich treści,
2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów ewaluacji pracy
opiekuńczo-edukacyjnej,
3) organizowanie wewnątrz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa
metodycznego dla początkujących nauczycieli,
4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu ich
wyposażenia,
5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przedszkolnego.
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6. Inne zadania nauczycieli:
1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z
początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej,
4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
zdrowotną i inną,
5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń,
7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa
rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i
rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci
nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz
innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice,
9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie
z obowiązującymi przepisami,
10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących,
11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej,
12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,
13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa,
14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej,
jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,
15) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych,
16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,
17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka,
c) włączenia ich w działalność przedszkola,
19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw,
20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady
Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych,
21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej,
22) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej
działalności placówki.
§ 15
Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia
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mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia
w życiu przedszkola,
3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb dziecka,
4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania
oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym,
5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych,
6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości,
predyspozycji i uzdolnień dzieci.
§ 16
1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu
mowy dziecka,
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie
stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji
językowej we współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
§ 17
1. Do zadań innych specjalistów należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we
współpracy z rodzicami dzieci,
4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

ROZDZIAŁ VIII
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA
§ 18
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 przedszkolnego,
religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,
4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,
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5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.
2. Dziecko ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności
przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola 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. W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich
rodziców, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.
4. W przedszkolu nie wolno podawać żadnych lekarstw.
5. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
6. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków na pisemną
prośbę rodziców.
7. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice/prawni opiekunowie dziecka.
9. W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola takich objawów jak:
utrzymujący się kaszel, katar, wymioty, biegunka, to na wniosek dyrektora lub wychowawcy grupy
rodzice zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, iż dziecko jest
zdrowe i może uczęszczać do przedszkola. Brak takiego zaświadczenia powoduje nie przyjęcie dziecka
do przedszkola do momentu ustania objawów.
10. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie przez psychologa, logopedę oraz innych specjalistów.
Rozdział IX
RODZICE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 19
1.Rodzice mają prawo do:
• zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy
dydaktyczno – wychowawczej,
• uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i
postępów edukacyjnych swojego dziecka,
• uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w
osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać,
• uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
• wyrażania i przekazywani nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy przedszkola,
• wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
• przestrzeganie statutu,
• przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez
rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
• terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
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•

informowanie personel placówki o przyczynach nieobecności dziecka
w przedszkolu,
• niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
• zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających
obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego,
• wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
• inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola.
3. W sprawowaniu opieki nad dzieckiem i jego bezpieczeństwem konieczne jest przestrzeganie przez
rodziców i opiekunów zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
4. Nauczyciele zobowiązani są do przekazania informacji rodzicom o sposobie i czasie
przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru
w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w stanie zapewnić
dziecku bezpieczeństwa. Dziecko może odebrać osoba upoważniona, pełnoletnia.
6. O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
przedszkola.
7. Obowiązkiem rodziców, w pierwszych dniach września, jest złożenie oświadczenia dotyczącego
osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola.
8. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z
przedszkola.
9. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub prawnych opiekunów
prawnych, osoby pełnoletnie, upoważnione.
10. Zakaz dotyczący nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczony przez
orzeczenie sądowe.
11. Upoważnienie do odbioru dziecka jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do
przedszkola.
12. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dziecka do sali przedszkolnej i przekazania pod
opiekę nauczycielowi. Nie dopuszczalne jest zostawianie dziecka przed wejściem do przedszkola.
13. W przypadku nieodebrania dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie
powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia rodziców.
14. W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu
pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu jedną godzinę.
Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności
skontaktowania się z rodzicami, prawnymi opiekunami.
15. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
ROZDZIAŁ X
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA
§ 20
1. Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą z:
• dotacji z budżetu gminy,
• środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez organ prowadzący,
• wpłat rodziców (opiekunów prawnych)
• darowizn sponsorów na rzecz przedszkola.
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2. Działalność przedszkola może być dofinansowana przez UE oraz budżet państwa.
3. Opłaty wnoszone przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci ustalane są w umowie cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy przedszkolem a Rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
4. Prowadzenie przedszkola ma charakter prowadzenia działalności oświatowo-wychowawczej.
ROZDZIAŁ XI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej.
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: umieszczenie
statutu na stronie internetowej przedszkola, udostępnienie przez dyrektora przedszkola.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018r.
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