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Załącznik do uchwały  

Rady Pedagogicznej  

Nr    1/2016-2017 

z dnia 31.08.2016r. 

 

 

 

 
 

S T A T U T    P R Z E D S Z K O L A    N R   26 

W  E L B L Ą G U  

(tekst jednolity) 

  

 

 

 

I. NAZWA  PRZEDSZKOLA 

§ 1. 

1. Przedszkole Nr 26, zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym. 

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Elblągu przy ul. Gen. Bema 59 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto – Gmina Elbląg 

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator 

Oświaty. 

4. Przedszkole  używa pieczęci w brzmieniu:  

   Przedszkole Nr 26 

   82-300 Elbląg, ul. Gen. Bema 59 

   tel. 55 625 81 60 

              NIP 5783088840 

       REGON 280564671 
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II. CELE I ZADANIA PRZEDZKOLA. 

 

§ 2. 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego.  

2. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami  i otaczającym środowiskiem. 

3.   Przedszkole może podejmować działalność innowacyjną i eksperymentalną. 

 

 

§ 3. 

CELE PRZEDSZKOLA 

 

1.  Celem przedszkola jest: 

1.1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji; 

1.2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały     

się w tym, co jest dobre, a co złe; 

 1.3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie  w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i 

porażek; 

  1.4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi  i dorosłymi; 

1.5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci                                     

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

1.6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w 

zabawach i grach sportowych; 

1.7. Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 

1.8. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 

innych; 

1.9. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

1.10. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

1.11. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

2. Cele, o których mowa w ust. 1, przedszkole realizuje dążąc do osiągnięcia przez dzieci 

wiedzy i umiejętności opisanej w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,  
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§ 4. 

ZADANIA PRZEDSZKOLA: 

1.  W ramach wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka: 

1.1 Kształtowanie i rozwijanie aktywności twórczej dziecka w zakresie twórczości 

plastycznej, muzycznej, ruchowej, werbalnej. 

1.2 Umożliwienie dziecku poznawania siebie, rozumienia siebie i otaczającego świata. 

1.3 Stwarzanie dziecku warunków umożliwiających mu nabywanie umiejętności poprzez  

działanie. 

1.4 Wspomaganie w odnajdywaniu przez dziecko swojego miejsca w grupie rówieśniczej. 

1.5 Budowanie systemu wartości. 

1.6 Prowadzenie działalności diagnostycznej w zakresie rozwoju wychowanków. 

1.7 Ukierunkowanie rozwoju dziecka w oparciu o jego indywidualne możliwości 

rozwojowe. 

1.8 Stosowanie w pracy z dzieckiem otwartych form pracy. 

1.9 Umożliwienie dzieciom nauki zachowań społecznych. 

1.10 Organizowanie procesu wychowawczo -  dydaktycznego i opiekuńczego z 

uwzględnieniem i przestrzeganiem praw dziecka. 

1.11   Stwarzanie równych szans edukacyjnych dla wszystkich dzieci. 

1.12 Wzbogacanie dzieci w wiedzę i umiejętności poprzez organizowanie zajęć                             

dodatkowych. 

1.13 Kształtowanie i rozwijanie zamiłowania do przyrody, poczucia troski i 

odpowiedzialności za nią. 

1.14  Korzystanie z różnych źródeł wiedzy, dóbr kulturalnych, rekreacji i sporu. 

1.15 Skrócenie okresu adaptacji dzieci 3 – letnich do przedszkola. 

 

2. W ramach wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka: 

2.1 Uzgadnianie i ujednolicanie kierunków oddziaływań. 

2.2 Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną. 

2.3 Budzenie wrażliwości dzieci na potrzeby członków rodziny. 

2.4 Pomoc rodzicom w opiece nad dziećmi w czasie ich pracy. 

2.5 Stwarzanie miejsca, w którym dzieci i dorośli czują się dobrze. 

 

3. W ramach przygotowania dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

3.1 Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia  i bezpieczeństwa, 

rozwijanie sprawności  ruchowej  dzieci. 

3.2 Nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i umiejętności 

pisania. 

3.3 Integrowanie treści edukacyjnych. 

3.4 Osiągnięcie przez dziecko „ gotowości szkolnej” rozumianej jako efekt rozwoju i 

uczenia się. 
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§ 5. 

 

Przedszkole umożliwia dziecku: 

 

1. Podtrzymywanie poczucia tożsamości , narodowej, językowej i etnicznej  – w tym celu na 

życzenie rodziców organizuje się w grupie najstarszej zajęcia  z religii według zasad 

określonych w rozporządzeniu MEN.  

 

ZASADY UDZIELANIA DZIECIOM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ 

1.  Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną za pośrednictwem 

specjalistów zatrudnionych w PPP, wyznaczonej do współdziałania z przedszkolem przez 

organ prowadzący. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana przez przedszkole polega na: 

- diagnozowaniu środowiska dziecka, 

- rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

dziecka i  umożliwianiu ich zaspakajania, 

- organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci, 

- wspieraniu dziecka uzdolnionego, 

- wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, 

- umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli 

 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną przedszkole organizuje na wniosek nauczyciela lub     

     rodzica. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną  przedszkole może zorganizować w formie: 

- porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli 

- zajęć korekcyjno – kompensacyjnych i logopedycznych 

5. Do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej uprawnione są wszystkie dzieci, 

które wymagają wsparcia ze względu na rozpoznane indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne.  

6. W/w pomoc dotyczy zarówno dzieci zdolnych, jak i mających jakiekolwiek trudności. 

7. Kwalifikacji dzieci na zajęcia specjalistyczne dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie 

opinii, orzeczenia poradni lub obserwacji nauczyciela, po uprzednim uzyskaniu zgody 

rodziców dziecka. 

8. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w 

celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili stwierdzenia 

problemu ,do czasu podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem i jego 

rodziną. 

9. Przedszkole prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród wychowanków, 

nauczycieli i rodziców. 
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§ 6. 

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę: 

1. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece dwóch nauczycielek. 

2. W przypadku 5 –godzinnego  oddziału przedszkolnego realizację podstawy programowej 

powierza się jednej nauczycielce. 

3. Podczas pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego dzieci korzystają z wyznaczonego 

terenu i wszystkich urządzeń zgromadzonych na terenie. Za bezpieczeństwo dzieci 

odpowiada nauczycielka  grupy. 

4. W czasie wycieczek i spacerów grupa powierzona co najmniej dwóm osobom, np. 

nauczycielowi i woźnej. 

5. W czasie zajęć dodatkowych opiekę nad dziećmi sprawuje osoba prowadząca zajęcia 

dodatkowe ; dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką 

nauczycielki prowadzącej oddział. 

6. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  może wystąpić do Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin 

będących w trudnej sytuacji materialnej. 

 

 

§ 7. 

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami wymagane jest przestrzeganie przez rodziców 

i opiekunów osobistego przyprowadzania dziecka  do przedszkola i odbierania dziecka z 

przedszkola. 

2. Dziecko można przyprowadzać do przedszkola w godz. 6:00 do 8:00, a odbierać w godz. 

od 13:00 do 16:30. ( w przypadkach podyktowanych potrzebami rodziców  - wcześniej ). 

3. Nauczyciel bierze odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w 

związku z czym rodzic jest zobowiązany osobiście doprowadzić dziecko do grupy. 

4. Dziecko może być także odbierane przez inne osoby dorosłe ( powyżej 18 roku życia ), 

tylko za pisemnym upoważnieniem ich przez rodziców ( opiekunów ) dziecka. 

5. Pisemne upoważnienie powinno zawierać numer  i serię dowodu osobistego osoby 

wskazanej przez rodziców. 

6. Dziecko powinno być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu 

tożsamości. 

7. Dziecko nie będzie wydawane osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu. 

8. Z powodów organizacyjnych oraz ze względu na konieczność przygotowania 

odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do 

przedszkola było zgłoszone wcześniej ( osobiście lub telefonicznie )- najpóźniej do 

godziny 8.00 danego dnia. 
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III. ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 8. 

 

Organami Przedszkola Nr 26 są: 

1. Dyrektor przedszkola 

2. Rada Pedagogiczna 

3. Rada Rodziców 

 

DYREKTOR 

 

Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i staż ( sposób powierzania stanowiska dyrektora określają odrębne 

przepisy ) 

1. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

przedszkola, w szczególności: 

1.1 Kieruje całokształtem pracy placówki 

1.2 Kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą, oraz reprezentuje ją na 

zewnątrz. 

1.3 Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

1.4 Sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

1.5 Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców w terminie do 15 września roku szkolnego, 

którego dotyczy plan. 

1.6 Przewodniczy Radzie Pedagogicznej. 

1.7 Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za nieprawidłowe wykorzystanie, a także 

organizowanie administracji finansowej i gospodarczej przedszkola w porozumieniu       

z Urzędem Miasta. 

1.8 Współpracuje  z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców 

1.9 Planuje, organizuje i przeprowadza badanie jakości pracy przedszkola. 

1.10 Wspomaga i inspiruje nauczycieli. 

1.11 Przekazuje Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców  raport o jakości edukacji.. 

1.12 Opracowuje program rozwoju przedszkola. 

1.13 Dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny ich dorobku zawodowego. 

1.14 Zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola. 

1.15 Przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola. 

1.16 Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli. 

1.17 Organizuje warunki dla prawidłowej realizacji „Konwencji o prawach dziecka” oraz 

umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej. 
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1.18 Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, 

jeżeli stwierdzi, że jest ona nie zgodna z przepisami prawa. Niezwłocznie powiadamia 

o tym fakcie organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

1.19 Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola stosownie 

do obowiązujących przepisów. 

1.20 Wykonuje inne zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i 

z przepisów szczegółowych. 

1.21 Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiedniego stanu 

bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu. 

1.22 Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. 

1.23 Dyrektor administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z 

ustalonym regulaminem. 

1.24 Dyrektor egzekwuje przestrzeganie przez pracowników regulaminu pracy przedszkola. 

1.25 Dyrektor sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną przedszkola. 

1.26 Dyrektor organizuje przeglądy techniczne obiektów przedszkola oraz prace 

konserwacyjno – remontowe. 

1.27 Dyrektor organizuje okresowe inwentaryzacje majątku przedszkola. 

1.28 W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go  inny nauczyciel tego 

przedszkola, wyznaczony przez organ prowadzący 

1.29 Dyrektor w wyniku swoich zadań współdziała z Radą Pedagogiczną i z rodzicami. 

1.30 Dyrektor nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i 

wychowania oraz działalności opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

ustaleniami. 

1.31 Dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie 

której mieszka dziecko 6- letnie, o spełnieniu przez nie obowiązku w tym przedszkolu 

oraz o zmianach w tym zakresie. 

1.32   Dyrektor przedszkola organizuje powstanie Rady Przedszkola z własnej inicjatywy      

albo na wniosek Rady Rodziców. 

1.33   Dyrektor stwarza warunki do działania w przedszkolu : wolontariuszy, stowarzyszeń i     

 innych organizacji , których celem statutowym jest działalność   wychowawcza   lub   

rozszerzenie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej i 

opiekuńczej przedszkola. 

1.34  Dyrektor określa warunki jakie należy spełnić, aby w przedszkolu mogli podjąć  

działalność wolontariusze, stowarzyszenia lub inne organizacje, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

1.35  Dyrektor występuje z  urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela  

           uprawienia zostaną naruszone. 

1.37 Dyrektor, na wniosek nauczyciela, zatwierdza i dopuszcza do użytku program  

          wychowania przedszkolnego , wg obowiązującej procedury dopuszczania do użytku  

           programów wychowania przedszkolnego. 

 

 



Statut Przedszkola Nr 26 

w Elblągu 

 
8 

RADA PEDAGOGICZNA: 

 

2. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania  i opieki. 

2.1 W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce. 

2.2 W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział ( z głosem doradczym ) osoby 

zaproszone przez jego przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej. 

2.3 Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

2.4 Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie o terminie i porządku obrad. 

2.5 Zebrania plenarne są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w  każdym 

semestrze w związku z podsumowaniem i oceną prowadzonej pracy wychowawczo – 

dydaktycznej  i opiekuńczej oraz w miarę potrzeb. 

2.6 Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek: 

a) dyrektora przedszkola 

b) 1/3 członków Rady Pedagogicznej 

c) organu prowadzącego 

d) organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2.7 Rada Pedagogiczna posiada kompetencje: 

1) stanowiące 

2) opiniodawcze 

3) wnioskodawcze 

2.8 Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) Opracowywanie i zatwierdzenie planów pracy przedszkola  

b) Przygotowanie projektu Statutu i jego zmian 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

przedszkolu 

d) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  

e) przyjęcie przedszkolnego zestawu programów wychowania przedszkolnego 

f) uchwalenie regulaminów przedszkola o charakterze wewnętrznym 

g) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków 

2.9  Do kompetencji opiniotwórczych Rady Pedagogicznej należy:  

a) opiniowanie projektu organizacji pracy przedszkola wraz z tygodniowym 

rozkładem godzin pracy nauczyciela 

b) opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola  

c) opiniowanie kandydatur nauczycieli do  przyznania nauczycielom odznaczeń, 

nagród i innych wyróżnień 

d) opiniowanie propozycji dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

e) Wydawanie opinii o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej 

2.10.   Do kompetencji wnioskodawczych Rady Pedagogicznej należy: 

            a)występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji     
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             dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w      

              przedszkolu 

            b) wyznaczenie swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko     

              dyrektora 

2.11.   Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w     

  obecności, co najmniej ½ jej członków. 

2.12.   Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być     

sprzeczny ze statutem. 

2.13.   Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

2.14.   Nauczyciele są zobowiązani do zachowania tajemnicy spraw poruszanych na      

  posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub       

rodziców, nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

2.15.  Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole   

o odwołanie ze stanowiska dyrektora. 

2.16.   Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów  

           wychowania przedszkolnego, ustala i zatwierdza uchwałą, po zasięgnięciu opinii 

           Rady Rodziców, przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego,  

           biorąc pod uwagę możliwości wychowanków. 

2.17.  W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rady       

Rodziców, może dokonać zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego, z   

tym, że zmiana nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. 

2.18. W przedszkolu nie powołuje się Rady Przedszkola – ustawowe zadania rady wykonuje    

Rada Pedagogiczna w tym: 

a) uchwala Statut przedszkola. 

b) może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami o 

zbadanie i dokonanie oceny działalności przedszkola 

c) Z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan placówki i może występować z 

wnioskami do dyrektora i organu prowadzącego. 

          

RADA RODZICÓW 

 

3. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 

3.1. Wybory członków do Rady Rodziców przeprowadza  się na pierwszym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym. 

3.2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 

wybranych  w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

3.3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje 1 rodzic. 

3.4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3.5. Rada Rodziców uchwala  regulamin działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem przedszkola, i w którym określa się w szczególności: 

      - wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 
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    - szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów  przedstawicieli rad oddziałowych do rady  

rodziców. 

3.6. Rada Rodziców uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do ponoszenia jakości 

pracy przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.  

3.7. Rada Rodziców ma prawo występować do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola, 

Organu Prowadzącego i Organu sprawującego Nadzór Pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

3.8. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczy 

skierowany do wychowanków  , realizowany przez nauczycieli oraz program profilaktyki 

( dostosowany do potrzeb rozwojowych dzieci  oraz potrzeb danego środowiska ,   

obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do 

dzieci , nauczycieli  i rodziców ). Jeżeli Rada Rodziców w terminie do 30 dni od dnia 

rozpoczęcia roku  szkolnego nie   uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w  sprawie 

programu wychowawczego szkoły  lub   programu profilaktyki, program ten ustala 

dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny . 

Program ustalony przez dyrektora obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę 

Rodziców  w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

3.9. Rada Rodziców opiniuje przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

3.10. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia     

       oraz wychowania.  

3.11. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców gromadzi 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady ich określa 

regulamin Rady Rodziców. 

3.12. Rada Rodziców powołuje w każdej grupie wiekowej Komisję Rewizyjną, która 

kontroluje prawidłowość gospodarowania funduszem grupowym. 

3.13. Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem do dyrektora przedszkola o organizowanie 

Rady Przedszkola. 

3.14. Rada Rodziców wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do komisji 

konkursowej na dyrektora przedszkola. 

3.15.  Rada Rodziców może wystąpić z wnioskiem o dokonanie oceny nauczyciela 

3.16. Rada Rodziców opiniuje pracę nauczycieli, w związku z zamiarem dokonania przez 

dyrektora oceny ich dorobku zawodowego. 

4.  W przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola (podstawa prawna: ustawa z dnia 7             

        września 1991r o systemie oświaty) 

 4.1. Powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo na wniosek  

       Rady Rodziców, na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców. 

4.2. W skład Rady Przedszkola wchodzą w równej liczbie:  

- nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli  

- rodzice wybrani przez ogół rodziców 

4.3. Rada Przedszkola powinna liczyć co najmniej 6 osób. 

4.4. Rada Rodziców opiniuje plan finansowy przedszkola. 

4.5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli,  

        ustalając zasady i zakres współpracy. 

4.6. Rada Rodziców opiniuje zamiar działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i  
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       innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub     

       rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i  

       opiekuńczej przedszkola. 

 

 

§ 9. 

 

Organy przedszkola współdziałając ze sobą zapewniają: 

1. Każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i zawartych szczegółowo w 

Statucie Przedszkola. 

2. Bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami poprzez formy wymienione w § 9 ust. 5. 

3. Miedzy dyrektorem przedszkola, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców obowiązują 

następujące zasady współdziałania: 

3.1 Wspólnie organizują pracę przedszkola ( np. wycieczki, uroczystości, wzbogacenie 

placówki w zabawki i pomoce dydaktyczne ) 

3.2 Wspólnie informują się o planowanych i podejmowanych działaniach i decyzjach. 

3.3 Współpracują ze sobą w sprawach wychowania, nauczania i opieki. 

4. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków do 

podnoszenia jakości pracy przedszkola i rozwoju wychowanków. 

5. Przedszkole organizuje następujące formy współpracy z rodzicami: 

- zebrania ogólne – dwa razy w roku 

- zebrania grupowe – jeden raz na kwartał 

- kontakty indywidualne – wg potrzeb i oczekiwań 

- zajęcia otwarte – dwa razy w roku szkolnym 

- dni otwarte – wg potrzeb 

- uroczystości z udziałem rodziców i innych członków najbliższej rodziny 

-   kącik dla rodziców prowadzony systematycznie przez cały rok szkolny 

6. Współdziałanie dyrektora i Rady Pedagogicznej z rodzicami uwzględnia prawa i 

obowiązki rodziców wynikające z przepisów ustawy o systemie oświaty, przepisów 

wykonawczych do ustawy oraz Europejskiej Karty Praw i Obowiązków Rodziców. 

7. 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. 

 

 

Prawa rodziców: 

Rodzice mają prawo do: 

1.Zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy       

dydaktyczno- wychowawczej. 

2.Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju i postępów 

edukacyjnych dziecka. 



Statut Przedszkola Nr 26 

w Elblągu 

 
12 

3.Uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka (diagnoza 

przedszkolna), aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, 

wspomagać.  

4.Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy. 

5.Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola. 

6.Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu prace pedagogiczną. 

 

Obowiązki rodziców: 

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1.1. przestrzeganie niniejszego statutu, 

1.2. respektowanie uchwał rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

1.3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez 

rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

1.4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

1.5. niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

1.6. zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci podlegających 

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

1.7. wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka 

1.8. inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola 

 

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

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju 

 

 

 

§ 10. 

 Między organami przedszkola ustala się tryb rozwiązywania sporów: 

1.  Dyrektor a Rada Pedagogiczna. 

Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni  dążyć do polubownego załatwiania sporów w toku: 

1.1 Indywidualnych rozmów. 

1.2 Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek dyrektora lub 

Rady Pedagogicznej w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. 

1.3 Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek dyrektora lub 

Rady Pedagogicznej z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny w ciągi 1 miesiąca od złożenia wniosku. 

1.4 W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do : 

a) w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, 

b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego. 

1.5 W przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Pracy i Karty Nauczyciela 
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2. Dyrektor, Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców 

Dyrektor , Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców powinni dążyć do polubownego załatwienia 

sporu w toku: 

2.1. Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami  

2.2. Indywidualnej rozmowy nauczyciela z rodzicami z udziałem dyrektora.  

2.3. Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami. 

2.4. Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni 

od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. 

2.5. Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców , nauczycieli bądź dyrektora z udziałem 

organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 1 

miesiąca od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. 

2.6. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu Rada Rodziców ma prawo złożyć odwołanie: 

a) w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny , 

b) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do organu prowadzącego. 

 

 

IV. ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

§ 11 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w    

zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych (o jedno- 

lub dwu- poziomowym oddziaływaniu np.: 3-4 latki lub 5-6 latki) . 

2. W przedszkolu można utworzyć grupy wielopoziomowe. 

 

§ 12 

Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 osób.  

 

§ 13 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie : 

1.1 Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

1.2 Realizowanych programów zgodnych  z treścią podstawy programowej, wybranych 

przez nauczyciela, dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola. 

2. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut  

3. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Przedszkole organizuje 

odpłatne (po godzinach pracy przedszkola) i nieodpłatne zajęcia dodatkowe z 

uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. 

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi : 

4.1 Dla dzieci w wieku 3-4 lata – około 15 minut 

4.2 Dla dzieci w wieku 5-6 lata – około 30 minut  
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5. Zajęcia dodatkowe, płatne przez rodziców, organizuje się poza godzinami pracy 

przedszkola. 

6. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe posiadają przygotowanie merytoryczne do rodzaju 

prowadzonych zajęć. 

 

 

§ 14 

 

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 15 

 

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

określa „Arkusz organizacji przedszkola”, opracowany przez dyrektora przedszkola . 

2. Arkusz organizacyjny przedszkola określa : 

- liczbę przyjętych dzieci, 

- liczbę oddziałów i czas ich pracy,  

- wykaz wszystkich pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych 

- ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ       

      prowadzący przedszkole 

-   organizację zajęć dodatkowych 

-    czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym 

3. Do arkusza organizacji załącza się informacje o liczbie nauczycieli,  w podziale na stopnie 

awansu zawodowego, przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub 

egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy arkusz organizacyjny, wraz z 

terminami złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań .  

 

 

§ 16 

 

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

programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy 

wychowania przedszkolnego, zawierające treści  podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2.   W szczegółowym rozkładzie dnia nauczyciele zobowiązani są uwzględnić: 

1) co najmniej jedną piątą czasu na zabawy (manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne 

– zabawy w role, dydaktyczne, ruchowe) -  w tym czasie dzieci bawią się swobodnie  

przy niewielkim udziale nauczyciela; 

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

czasu) na pobyt dzieci na świeżym powietrzu (w ogrodzie przedszkolnym, w parku 

itp.) – w tym czasie nauczyciel organizuje gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, 

obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.; 
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3) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci- nie więcej niż 

jedną piątą czasu) na zajęcia dydaktyczne – w tym czasie nauczyciel prowadzi z 

dziećmi różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane według programu wychowania 

przedszkolnego;  

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:  

 dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( w tym  czasie 

nauczyciel uwzględnia czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne ), 

 pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

 zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych 

3. Proporcje czasowe zagospodarowania czasu przebywania dzieci w   przedszkolu są 

rozliczane tygodniowo. 

4.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola, 

na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny w placówkach publicznych. 

5.    Ramowy rozkład dnia stanowi załącznik do rocznego planu . 

6.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

7.  Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie 

propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami 

proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zapewniający 

dzieciom codzienny pobyt na powietrzu, ( jeśli pozwala na to pogoda ). 

8.    Przedszkole może posiadać sztandar, godło oraz ceremoniał. 

 

 

 

V. INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU. 

 

§ 17 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową o nazwie Przedszkole Nr 26, zwaną dalej 

„Jednostką”, której działalność finansowana jest przez: 

- Gminę – Miasto Elbląg 

- rodziców, w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej godziny 13.00 

2.  Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z 

przepisami o gospodarce finansowej, określonymi w odrębnych przepisach.  

3.  Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny -  od września do sierpnia - z wyjątkiem        

przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

4. Przerwa wakacyjna trwa 1 miesiąc : lipiec lub sierpień. 

5. W okresach zmniejszonej frekwencji dzieci, można w uzgodnieniu z rodzicami, ograniczyć 

liczbę oddziałów. 

6. W okresie przerwy wakacyjnej dziecko może uczęszczać do przedszkola dyżurującego,   

wyznaczonego przez organ prowadzący. 
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§ 18 

 

1. Przedszkole czynne jest 10,5 godziny dziennie tj. od 6
00

 do 16
30

 w dni robocze od 

poniedziałku do piątku. Czas otwarcia przedszkola może być wydłużony lub skrócony w 

zależności od potrzeb rodziców i za zgodą organu prowadzącego. 

 

2. Przedszkole zapewnia bezpłatny pobyt dziecka w placówce od momentu otwarcia 

przedszkola do godz. 13.00 

3. Czas realizacji podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie - w godzinach 8
00

-13
00

 

we wszystkich grupach wiekowych. 

4. Nauczanie i wychowanie w ramach podstawy programowej jest bezpłatne. 

5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu zależy od indywidualnej potrzeby i decyzji rodzica – 

nie może być on krótszy niż 5 godzin ( realizacja podstawy programowej). 

 

§ 19 

 

Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada : 

1. Sale zajęć z wyposażeniem dostosowanym do potrzeb i wieku dzieci. 

2. Ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe. 

3. Zaplecze sanitarno-gospodarcze. 

4. Pomieszczenia administracyjne. 

5. Szatnie dla dzieci. 

 

 

§ 20 

 

ODPŁATNOŚĆ ZA ŚWIADCZENIA PRZEDSZKOLA 

 

1.  W przedszkolu obowiązuje odpłatność za korzystanie z opieki po godzinie 13.00 oraz za 

wyżywienie dziecka. 

2.   Zasady naliczania i regulowania opłat za przedszkole zawarte są w „Umowie o  

świadczeniu usług,” zawieranej pomiędzy przedszkolem a rodzicami. 

3. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie wychowania, opieki i nauczania, po godzinie     

    13.00 jest zgodna z Ustawą z 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz    

     niektórych innych ustaw i wynosi 1 złoty za każdą godzinę. 

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z 

wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący. 

5.  W przedszkolu obowiązują następujące zasady korzystania z wyżywienia  : 

5.1.Przedszkole zapewnia dziecku możliwość korzystania z 3 posiłków tj.:  śniadanie , 

obiad, podwieczorek. 

5.2.Ilość spożywanych posiłków uzależniona jest od czasu pobytu dziecka w przedszkolu. 

6. W przypadku nieobecności dziecka, przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową oraz  

dzienną stawkę godzinową zadeklarowaną przez rodzica w Umowie, pomnożoną przez   

liczbę dni nieobecnych. 



Statut Przedszkola Nr 26 

w Elblągu 

 
17 

7. Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków rodzice deklarują w Karcie   

zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

8. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry, w dniach ustalonych w  

Umowie. 

 9. Rodzice wnoszą opłaty indywidualne za udział dzieci w zajęciach dodatkowych do osoby     

prowadzącej zajęcia. 

10.O udziale dziecka w zajęciach dodatkowych decyduje rodzic, składając stosowną 

deklarację. 

 

 

 

 

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA. 

 

§ 21 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i 

obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 

określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 22 

 

NAUCZYCIELE  

NAUCZYCIELE 
 

Nauczycielka odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych opiece 

dzieci. Do  zadań  nauczyciela  należy  w  szczególności:  

1)    Kształtowanie u dzieci podstawowych umiejętności intelektualnych i praktycznych 

określonych  w  czterech  obszarach  edukacyjnych  zawartych     w podstawie 

programowej : 

a) poznawanie  i  rozumienie  siebie  i  świata, 

b) nabywanie  umiejętności  poprzez  działanie, 

c) odnajdywanie  swojego  miejsca  w  grupie  rówieśniczej, wspólnocie, 

                  d)   budowanie  systemu  wartości. 
 

 

2)     Realizowanie programów wychowania przedszkolnego według zasad współczesnej 

dydaktyki i z zastosowaniem nowoczesnych metod nauczania i środków 

dydaktycznych.  

3)     Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz 

podręcznika spośród programów i podręczników dopuszczonych do użytku 

szkolnego. 

4)     Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. 

5)     Aktualizowanie treści wychowania i kształcenia w związku z rozwojem nauk 

psychologiczno-pedagogicznych;  
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6)     Udoskonalanie metod oraz treści nauczania i wychowania;  

7)     Stałe ocenianie wiedzy i umiejętności dzieci oraz analizowanie ich niepowodzeń;  

8)     Współdziałanie z nauczycielami zatrudnionymi w przedszkolu w celu korelacji treści 

kształcenia i doskonalenia pracy pedagogicznej;  

9)     Zapewnianie dzieciom odpowiednich warunków do nauki i zabawy;  

10) Wdrażanie dzieci do samodzielnej, systematycznej pracy i samodzielnego 

rozwiązywania problemów z zakresu wychowania przedszkolnego;  

11) Kształcenie dzieci w sposób wzbogacający ich wiedzę oraz rozwijający myślenie i 

postawy niezbędne do twórczego funkcjonowania w społeczeństwie;  

12) Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy własnej z zakresu wychowania przedszkolnego, 

wiedzy psychopedagogicznej, podwyższanie swoich kwalifikacji poprzez udział w 

różnych formach doskonalenia.  

13) Dbanie o rozwój psychofizyczny dzieci;  

14) Reagowanie na zjawiska patologiczne w rodzinie i środowisku dziecka i 

współdziałanie z instytucjami opieki i ochrony praw dziecka;  

15) Zasięganie opinii rodziców przed podjęciem ważnych decyzji dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych dotyczących ich dzieci;  

16) Krzewienie dobrych obyczajów i dbałość o czystość języka;  

17) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania  zgodnie  z  ustaleniami  

statutowymi  przedszkola; 

18) Realizowanie kierunków i zadania pracy określonych w planie rozwoju przedszkola i 

rocznym planem działań z uwzględnieniem możliwości rozwojowych, potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

19) Przestrzeganie prawa oświatowego. 

20) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami oraz dokumentację pomocniczą ustaloną na dany rok szkolny na 

plenarnym posiedzeniu rady  pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

21) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony dyrektora oraz rady pedagogicznej, a także ze strony 

wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i 

naukowych. 

22) Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora. 

 

 
§ 23 

 
SZCZEGÓŁOWY  ZAKRES  ZADAŃ  NAUCZYCIELA 
 

      W zakresie współdziałania z rodzicami nauczyciel zobowiązany  jest do:  

                         a)  prezentowania  rodzicom  osiągnięć  dzieci; 

b)   informowania rodziców o zadaniach wynikających w szczególności z 

programu      wychowania przedszkolnego realizowanego w danym zakresie; 

c)   pozyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

d) uzyskiwania opinii rodziców o pracy przedszkola; 

e) włączania rodziców w działalność przedszkola. 

 
§ 24 

 

Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy planowanie i prowadzenie pracy 

wychowawczo – dydaktycznej: 
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1) Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczej obowiązujące w przedszkolu: 

  a) nauczyciele opracowują plany miesięczne lub okresowe o  strukturze ustalonej przez Radę 

Pedagogiczną: 

Plany pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej na podstawie ustalonego przez Radę 

Pedagogiczną programu wychowania przedszkolnego. W planie pracy nauczycielki 

zobowiązane są uwzględnić: 

        a. temat badawczy 

        b. obszary umiejętności 

        c. rodzaj aktywności 

        d. planowane działania 

        e. uwagi o realizacji 

        f. planowane formy współpracy z rodzicami 

 

Projekt –  plany okresowe zawierające w swej strukturze: 

      a. czas realizacji podprojektu wraz z celami głównymi 

      b. cele ogólne w obszarach: kultura żywego słowa, edukacja matematyczna, emocje 

          i komunikacja społeczna, ekspresja artystyczna, zdrowie, ruch, bezpieczeństwo 

        wyszczególniając w każdym z nich umiejętności etapowe, formy i terminy realizacji     

        oraz spontaniczne sposoby realizacji projektu 

       c. sposób ewaluacji 

       

       b) nauczyciele przedstawiają plany okresowe z dwudniowym  wyprzedzeniem do 

zatwierdzenia dyrektorowi przedszkola; potwierdzeniem realizacji założonych zadań jest 

odnotowanie daty ich realizacji, a w przypadku ich niezrealizowania podanie przyczyny, 

     

       c) nauczyciele każdego dnia, po zakończeniu pracy z dziećmi, wpisują do dziennika zajęć 

tematy aranżowanych sytuacji edukacyjnych uwzględnionych w planie, z przestrzeganiem 

zasad określonych w literze d, 

 

      d) nauczyciele opracowują i wpisują do dziennika zajęć szczegółowe rozkłady dnia w 

oparciu o ramowy rozkład dnia, uwzględniają określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego proporcje czasowe zagospodarowania czasu przebywania dzieci 

w oddziale. 

 
2) Sposób prowadzenia pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu: 

     a) nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo- dydaktyczną w oparciu o programy 

wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez dyrektora zgodnie 

z obowiązującym prawem, 

    b) nauczyciele w ciągu dnia aranżują  sytuacje edukacyjne ujęte w okresowych planach 

pracy, 

    c) nauczyciele aranżują sytuacje edukacyjne podczas zajęć z całą grupą, małymi zespołami 

powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub dobieranymi przez nauczyciela zgodnie z 

założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych, stosując wybrane metody, 

formy i środki dydaktyczne, 

     d)  nauczyciele dążą, by dzieci kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole 

podstawowej osiągnęły wiedzę, umiejętności i postawy określone w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego 
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§ 25 

 
 Do podstawowych obowiązków nauczycieli należy  prowadzenie  i dokumentowanie 

obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej: 

1) Obowiązującą w przedszkolu dokumentacją obserwacji pedagogicznych nauczycieli 

są: 

a) karty obserwacji zawierającą w swej treści umiejętności składowe adekwatne do wieku 

dziecka, 

b) prace dzieci, wyniki prowadzonych badań i innych narzędzi tworzone do 

przeprowadzenia diagnozy dzieci kończących przedszkole i rozpoczynających w danym 

roku naukę w szkole podstawowej 

c) arkusze do monitorowania wyników dydaktycznych realizowanych przez nauczycieli 

sesji z modułów programu „Klucz do uczenia się” 

d) karty z informacją o gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

2) Nauczyciele zakładają kartę obserwacji dla każdego dziecka w momencie przyjęcia go 

do oddziału, 

3) Nauczyciele dokumentują w kartach obserwacji informacje uzyskane z obserwacji 

każdego dziecka, gromadzą w tym celu prace dzieci, wyniki prowadzonych badań i 

innych narzędzi tworzonych do potrzeb, 

4) Nauczyciele prowadzący dzieci 3 – 4 letnie okresowo (listopad, kwiecień) analizują 

osiągnięcia dzieci, formułują i wdrażają wnioski z tych analiz, w tym celu m.in. 

sporządzają arkusze zbiorcze wyników obserwacji dzieci prowadzonego oddziału. 

5) Nauczyciele prowadzący dzieci kończące przedszkole i rozpoczynające  w danym 

roku naukę w szkole podstawowej, w listopadzie i kwietniu przeprowadzają diagnozę 

przedszkolną, sporządzają pisemne informacje o gotowości dzieci do podjęcia nauki w 

szkole podstawowej, które przekazują do 30 kwietnia rodzicom za pisemnym 

potwierdzeniem odbioru. 

6) Dokumentacja obserwacji dzieci, które kończą przedszkole i rozpoczynają naukę w 

szkole podstawowej jest archiwizowana w przedszkolu przez okres trzech lat. 

7) W przypadku przenoszenia dziecka do innej placówki karta obserwacji dziecka jest 

przekazywana rodzicowi za pisemnym potwierdzeniem; kserokopia karty potwierdzona 

za zgodność z oryginałem jest przechowywana w dokumentacji dzieci danego oddziału. 

 
 

§ 26 

 

 

1. Nauczyciel wnioskuje o przeprowadzenie diagnozy w PPP dla dziecka, które osiągnęło 

niski wynik wstępnej diagnozy przedszkolnej. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest zadbać o kształtowanie u dzieci świadomości zdrowotnej 

oraz nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w 

domu, w tym zakresie współpracuje z rodzicami. 

3. W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele zobowiązany jest 

systematycznie informować rodziców: 

1) o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu – w tym 

zakresie działań zapoznać rodziców z podstawą programową wychowania 

przedszkolnego oraz  włączać ich do kształtowania u dziecka określonej w niej wiedzy  

i umiejętności; 
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2) o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączać ich do wspierania osiągnięć 

rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 

3) zachęcać do współdecydowania w sprawach przedszkola, m,in. wspólnego 

organizowania wydarzeń, w których biorą udział dzieci. 

4. W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

nauczyciel zobowiązany jest do poznania podstawy programową kształcenia ogólnego 

dla szkół podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły 

podstawowej. 

 

 

§ 27 

 

Przedszkole zatrudnia również, w miarę możliwości, nauczycieli specjalistów (logopeda). 

ZADANIA NAUCZYCIELA -  LOGOPEDY   

1. Dokonanie diagnozy wstępnej na terenie grupy oraz diagnozy szczegółowej w trakcie 

indywidualnego badania logopedycznego. 

2. Objęcie opieką logopedyczną dzieci, które wymagają wsparcia (ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci przygotowujących się do podjęcia obowiązku szkolnego) 

3. Planowanie i bezpośrednie realizowanie z dziećmi zajęć logopedycznych oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość, we współpracy z rodzicami 

4. Odpowiedzialność za życie, zdrowie i dobre samopoczucie dzieci w trakcie trwania 

zajęć logopedycznych 

5. Przygotowywanie do zajęć , samokształcenie i doskonalenie zawodowe 

6. Prowadzenie dziennika zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami 

7. Współpraca z nauczycielami grup  w zakresie: 

 rozwijania zdolności językowych i umiejętności komunikacyjnych dziecka, 

 terapii zaburzeń mowy i wymowy dziecka, 

 udzielania instruktażu dla nauczycieli  

 prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli 

8. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach dzieci 

9. Prowadzenie prelekcji dla rodziców 

10. Prezentowanie na posiedzeniach rady pedagogicznej sprawozdania z pracy 

logopedycznej, prowadzonej z dziećmi (2x w roku) 

 

 

 

§ 28 

 

GŁÓWNA  KSIĘGOWA 
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Główna księgowa przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i wspólnie z 

dyrektorem ponosi odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansowo-rachunkową. 

1. Główny księgowy zobowiązany jest znać i stosować Ustawę o finansach publicznych i 

Ustawę o rachunkowości. 

2. Do obowiązków głównej księgowej należy : 

2.1  Sporządzanie list wynagrodzeń osobowych, godzin ponad wymiarowych oraz 

zasiłków wypłacanych z ZUS na podstawie aktualnych dokumentów. 

2.2  Przestrzegać terminów wypłat. 

2.3  Sporządzanie przelewów dotyczących potrąceń wynagrodzeń, opracowywanie planów 

i budżetów finansowych. 

2.4  Prowadzenie dokumentacji księgowej , księgi głównej , kart dochodów i kosztów na 

bieżąco 

2.5  Prowadzenie kart materiałowych na bieżąco i uzgadnianie ich z księgową syntetyczną. 

2.6  Prowadzenie analityki do kont rozliczeniowych. 

2.7  Sprawdzanie dokumentów finansowych pod względem formalnym i rachunkowym , 

zatwierdzanie ich do zapłaty , wystawianie czeków , dokonywanie przelewów. 

2.8  Dekretacja dokumentów , kontrola pod względem prawidłowości. 

2.9  Prowadzenie pełnej dokumentacji w zakresie naliczania zasiłków chorobowych , 

rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich  i innych zasiłków płatnych z ZUS 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.10  Dokonywanie przeliczeń zasiłków wypłaconych z ZUS w terminach obowiązujących, 

uaktualnianie zaświadczeń potrzebnych do wysokości  wypłacanych zasiłków , 

prowadzenie kart zasiłkowych. 

2.11  Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z naliczeniami wynagrodzeń osobowych , 

bezosobowych , godzin ponad wymiarowych , premii itp. dla pracowników 

przedszkola oraz prowadzenie na bieżąco imiennych kart wynagrodzeń. 

2.12  Prowadzenie pełnej dokumentacji związanej z naliczeniami podatków od osób 

fizycznych. 

2.13  Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych podatku dochodowego od osób fizycznych. 

2.14  Sporządzanie informacji o dochodach osób fizycznych i prawnych świadczących 

usługi, sprzedaż na rzecz przedszkola. 

2.15  Sporządzanie deklaracji z rozliczeń zasiłków ZUS. 

2.16  Prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania. 

2.17  Sprawdzanie raportów kasowych i kwestionariuszy. 

2.18  Rozliczanie intendenta z pobranej i wypłaconej zaliczki (kontrola terminów 

odprowadzenia zaliczki do banku). 

2.19  Przeprowadzenie kontroli wewnętrznej innych komórek organizacyjnych pod 

względem gospodarności. 

2.20  Prowadzenie rachunkowości finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2.21  Sporządzanie sprawozdawczości zgodnie z obowiązującymi przepisami w ustalonych 

terminach. 

2.22  Sprawdzanie miesięcznych rozchodów magazynowych sporządzanych przez 

intendenta, uzgadnianie stanów magazynowych. 
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2.23  Prawidłowe i terminowe rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. 

2.24 Wykonywanie innych poleceń dyrektora. 

 

§ 29 

 

INTENDENT 

 

1.  Wykonuje prace związane z całością spraw administracyjnych i gospodarczych 

przedszkola. 

2.  Podlega bezpośrednio gł. księgowej 

3. Do jego obowiązków  należy : 

a) z zakresu obiegi pieniędzy : 

- przyjmowanie odpłatności od rodziców, 

- przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków, 

- terminowe odprowadzanie gotówki do banku, 

- prowadzenie dokumentacji finansowo-materiałowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami , 

- sporządzanie raportów kasowych , prawidłowe dysponowanie zaliczką i terminowe 

rozliczanie się z niej, 

- sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem. 

b) z zakresu gospodarki materiałowo-magazynowej : 

- prowadzenie kartotek magazynowych, 

- sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem przedszkola, 

- prowadzenie magazynu przedszkola, zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, 

- utrzymywać magazyn żywności w stanie czystości,] 

- zabezpieczanie magazynów przed kradzieżą , pożarem , zniszczeniem, 

- załatwianie spraw związanych z utrzymywaniem w stanie używalności pomieszczeń 

i sprzętu przedszkola, 

- racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku. 

c) z zakresu żywienia dzieci i personelu: 

- planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, 

wywieszanie ich dla rodziców, 

- planowanie i organizacja zakupów, wydawanie do kuchni artykułów spożywczych, 

wpisywanie ich codziennie do dziennika żywieniowego ( potwierdzone podpisem 

kucharki), 

- prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

- prowadzenie dokumentacji obowiązującej przy prowadzaniu żywienia (dziennik 

żywieniowy, jadłospis codzienny i dekadowy, wykaz osób korzystających z 

posiłków, sprawozdawczość dotycząca gospodarowania odpadkami), 

- przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożyci artykułów 

znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczenia przed 

zniszczeniem, 
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- nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem i 

porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem 

produktami spożywczymi , przestrzeganiem czystości , wykorzystaniem produktów 

do przygotowywania posiłków zgodnie z prawidłowym porcjowaniem posiłków 

przez personel obsługowy). 

d) z zakresu działalności organizacyjno-gospodarczej: 

- zaopatrywanie przedszkola w sprzęty , pomoce dydaktyczne , środki czystości , 

artykuły biurowe itp. zapewniające właściwy rytm pracy placówki zgodnie z 

przepisami o zamówieniach publicznych, 

- troska o stan techniczny budynku, 

- zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

- kontrola czystości wszystkich pomieszczeń , stały nadzór nad pracą pracowników 

obsługi, 

- współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i rodzicami. 

4. Samodzielny referent zobowiązany jest znać i stosować Ustawę o zamówieniach 

publicznych. 

5. Wykonywanie innych poleceń dyrektora. 

 

 

§ 30 

 

KUCHARZ 

 

1. Kucharz podlega bezpośrednio intendentowi. 

2. Kucharz jest bezpośrednio zwierzchnikiem pomocy kuchennej. 

3. Kucharz zobowiązany jest : 

 

3.1. Uczestniczyć w planowaniu jadłospisu i przygotowywaniu według niego posiłków 

3.2. Pobierać produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych    recepturą i 

odpowiednio zabezpieczać je przed użyciem 

3.3. Przestrzegać właściwej pracy w kuchni i nadzorować jej wykonywanie 

3.4. Przestrzegać zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno- sanitarnych,  

dyscypliny pracy, bhp i ppoż 

3.5.Natychmiast zgłaszać intendentowi powstałe usterki oraz wszelkie nieprawidłowości, 

stanowiące zagrożenie zdrowia lub życia 

3.6.Dbać o najwyższą jakość i smak posiłków, wydawać je w wyznaczonych godzinach 

3.7.Uczestniczyć w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni 

      3.8.Wykonywać inne polecenia dyrektora i intendenta związane z organizacją  pracy   w 

przedszkolu. 

 

4. Kucharz odpowiedzialny jest za :  

4.1.Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków 

4.2.Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów 

spożywczych pobranych z magazynu 

4.3.Właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami żywienia 

4.4.Oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem 
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4.5.Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami 

Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej  

      4.6. Wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń  oraz 

odzieży ochronnej. 

 

5. Kucharz zobowiązany jest wykonywać inne polecenia dyrektora lub intendenta 

wynikające z organizacji pracy przedszkola. 

 

 

 

§ 31 

 

POMOC KUCHARZA 

 

1. Stanowisko pracy podlega kucharzowi. 

2. Do obowiązków pomocy kuchennej należy : 

2.1.  prawidłowe wykonywanie czynności związanych z obróbką wszelkich surowców do 

produkcji posiłków, 

2.2.  oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami, 

2.3   przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni i intendenta, 

2.4.  natychmiastowe zgłaszanie przełożonym wszystkich usterek i nieprawidłowości 

stanowiących zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa, 

2.5. dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków, 

2.6.  pomoc przy porcjowaniu i wydawaniu posiłków, 

2.7.  przestrzeganie receptur przygotowywanych posiłków, 

2.8. dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi,  

2.9.  przestrzeganie czystości ( sprzęt, narzędzia, wyznaczone pomieszczenia), 

2.10.wykonywanie poleceń przełożonych (szefa kuchni, intendenta, dyrektora), 

2.11.przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy, 

2.12.w czasie wakacji praca wg harmonogramu 

 

 

 

§ 32 

 

WOŹNA  

 

1. Stanowisko pracy podlega intendentce. 

2. Woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy. 

3. Woźna  odpowiedzialna jest za : 

3.1  Prace porządkowe- codzienne utrzymywanie wzorowej czystości sal i pomieszczeń 

przydzielonych do sprzątania 

a) odkurzanie, wycieranie podłóg, ścieranie kurzu ze sprzętów, parapetów, zabawek,       

pomocy dydaktycznych itp. 

b) utrzymanie porządku w łazienkach ( mycie umywalek, glazury, terakoty itp.) 

c) -zmiana ręczników ( pranie) 

d) -sprzątanie sali po zajęciach 
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e) -sprzątanie stołówki i zmywalni 

f) -trzepanie dywanów, mycie okien ( w miarę potrzeb) 

 

3.2  Organizacja posiłków i wypoczynku dzieci : 

a) dostarczanie dzieciom napojów w ciągu dnia  

b) estetyczne rozkładanie naczyń przed posiłkiem 

c) trzy razy dziennie rozkładanie dzieciom właściwej porcji żywieniowej 

d) przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków 

e) podawanie posiłków 

f) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących  

g) mycie naczyń i sztućców po posiłkach 

h) rozkładanie i składanie leżaków  

 

3.3  Opieka nad dziećmi : 

a) pomoc przy czynnościach samoobsługowych, 

b) opieka w czasie wycieczek i spacerów, 

c) udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć, 

d) udział w dekorowaniu sali, 

e) udział w uroczystościach, 

f) pomoc dzieciom w sytuacjach tego wymagających 

3.4  Przestrzeganie BHP : 

a) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych, oszczędne    

gospodarowanie nimi, 

b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, 

c) Sprawdzanie pod katem bezpieczeństwa terenu przed wyjściem z dziećmi do   

ogrodu, 

d) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych 

3.5  Gospodarka materiałowa : 

a) dbałość o powierzone sprzęty, 

b) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków , 

c) drobna naprawa zabawek 

3.6  Sprawy różne : 

a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci, 

b) dbałość o estetyczny wygląd własny, 

c) dbałość o przydzielony teren ( zgodnie z organizacją pracy na dany rok szkolny), 

d) wykonywanie innych poleceń przełożonego 

 

 

 

 

 

§ 33 

 

KONSERWATOR  

 

1. Stanowisko pracy podlega bezpośrednio intendentowi. 
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2. Do obowiązków konserwatora należy : 

2.1  Dbanie o stan urządzeń technicznych w przedszkolu  

2.1  Dokonywanie bieżących napraw maszyn, sprzętu , urządzeń i zabawek w przedszkolu 

2.3  Instruowanie pracowników przedszkola w zakresie sposobów używania maszyn i 

urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu 

2.4  Wykonywanie prace zleconych, związanych z zakupem narzędzi lub materiałów do 

własnego warsztatu pracy 

2.5  Wykonywanie drobnych prac remontowych na terenie placówki 

2.6.    W okresie zimowym odśnieżanie chodników przyległych do posesji 

2.7.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola  

2.8.    Znajomość i przestrzeganie zasad oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§ 34 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2. Dziecku, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego , ze względu 

na zakwalifikowanie go do kształcenia specjalnego , może uczęszczać do przedszkola do 

końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. 

3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, po zasięgnięciu opinii 

publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej 

a) w przypadku przyjęcia do przedszkola dziecka z odroczonym obowiązkiem – rodzic 

dziecka dostarcza do dyrektora przedszkola dokument decyzji dyrektora szkoły 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku 

5. Za szczególnie uzasadnione przypadki uznaje się: 

a) brak wolnych miejsc w pobliskim żłobku – pisemne oświadczenie dyrektora żłobka; 

b) starsze rodzeństwo w przedszkolu; 

c) jeżeli rozwój dziecka wskazuje na konieczność umieszczenia go w przedszkolnej 

grupie rówieśniczej – pisemne uzasadnienie rodzica; 

d) konieczność szybkiego zorganizowania opieki nad dzieckiem z powodu otrzymanej 

pracy przez rodzica lub opiekuna dziecka – pisemne oświadczenie rodzica. 

 

 

 

 

§ 35 

 

REKRUTACJA 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się elektronicznie poprzez Elektroniczną Platformę 

Edukacyjną (www.eped.pl)  
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2. Termin rekrutacji elektronicznej ustala organ prowadzący. 

3. Rekrutacja do przedszkola na dany rok szkolny przeznaczona jest dla dzieci 

mieszkających na terenie miasta Elbląg oraz dzieci pochodzących z gmin, z którymi 

Gmina Miasto Elbląg zawarła porozumienie w sprawie realizacji wychowania 

przedszkolnego. 

4. Rodzic, którego dziecko uczęszcza już do przedszkola, pisemnie potwierdza u dyrektora 

przedszkola wolę kontynuowania edukacji przedszkolnej swojego dziecka. 

5. Elektroniczna rekrutacja do przedszkola odbywa się dla poszczególnych grup 

wiekowych, określonych przez dyrektora. 

6. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-6 lat, dzieci powyżej 6 lat, którym 

na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono spełnianie 

obowiązku szkolnego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach dzieci, które 

ukończyły 2,5 roku. 

7. Formą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest wypełnienie elektronicznej Karty 

Zgłoszenia dziecka, wydrukowanie jej i dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru 

w terminie rekrutacji. 

8. Dyrektor przedszkola potwierdza Karty Zgłoszenia dzieci w systemie. 

9. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną, która sporządza protokół z 

rekrutacji w danym roku szkolnym. 

10. Protokół komisji, karty zgłoszeń dzieci oraz umowy zawarte z rodzicami,  

przechowywane są w kancelarii przedszkola. 

11. Wyniki rekrutacji umieszczane są na stronie www.eped.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 

przedszkolu. 

12. Po ogłoszeniu wyników naboru rodzice lub opiekunowie prawni dzieci przyjętych, 

zobowiązani są do zawarcia umowy z dyrektorem przedszkola w sprawie korzystania ze 

świadczeń przedszkola. 

13. Dzieci nie przyjęte kierowane są do innych placówek bądź oczekują na liście 

rezerwowej na wolne miejsce. 

14. Szczegółowe terminy i zasady rekrutacji dostępne są na stronie www.eped.pl oraz na 

tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

15. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i 

w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

16. W ciągu roku przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor 

17. Przy przyjęciach dzieci do przedszkola obowiązuje zasada powszechnej dostępności , z 

tym, że przy zachowaniu zasady kontynuacji uczęszczania dziecka do przedszkola w 

pierwszej kolejności są przyjmowane :  

a) dzieci 5-cio i 6- letnie, odbywające roczne obowiązkowe przygotowanie 

przedszkolne 

b) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących 

c) dzieci matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 

stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy , albo niezdolność 

do samodzielnej egzystencji 

d) dzieci obojga rodziców pracujących 

e) dzieci z rodzin zastępczych 

http://www.eped.pl/
http://www.eped.pl/
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f) dzieci mające rodzeństwo w przedszkolu 

g) dzieci dotychczas uczęszczające do przedszkola 

 

 

§ 36 

 

PRAWA DZIECKA W PRZEDSZKOLU 

 

Dziecko ma prawo do : 

1. Warunków zapewniających bezpieczeństwo 

2. Akceptacji takim, jakie jest. 

3. Spokoju i samotności , gdy tego potrzebuje 

4. Indywidualnego procesu i własnego tępa rozwoju 

5. Aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi 

6. Aktywnego kształcenia kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy 

7. Zabawy i wyboru towarzyszy zabawy 

8. Posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych , do których może się zwrócić 

9. Spolegliwych umów i kontaktów z dorosłymi 

10. Badania i eksperymentowania 

11. Doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa) 

12. Właściwego , zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej 

13. Procesu dydaktycznego dostosowanego do możliwości indywidualnych dziecka 

 

 

Dziecko ma obowiązek : 

1. Przestrzegać zawartych umów  

2. Dbać i szanować cudzą własność 

3. Nie krzywdzić siebie i innych 

4. Nie urządzać niebezpiecznych zabaw 

5. Nie przeszkadzać innym w pracy , zabawie , bądź odpoczynku 

6. Szanować dorosłych i dzieci 

7. Szanować wytwory własnej pracy i pracy innych 

8. Szanować prawa innych 

 

 

 

 

§ 37 

 

1. Wychowankowie przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków 

2. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają dobrowolnie rodzice (opiekunowie) na początku 

roku szkolnego 
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§ 38 

 

SKREŚLENIA Z LISTY WYCHOWANKÓW 

 

Dyrektor w porozumieniu z Radą  Pedagogiczna może skreślić dziecko z listy wychowanków 

w przypadku , gdy : 

1. Rodzice nie przestrzegają regulaminu przedszkola 

2. Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca , rodzice nie zgłaszają 

przyczyny nieobecności. 

3. Rodzice systematycznie , bez podania przyczyny, zalegają z opłatami za przedszkole. 

4. Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków : 

4.1  Pisemne powiadomienie rodziców o zamiarze skreślenia z listy przedszkolaków z 

podaniem przyczyny , terminu na dopełnienie formalności , przewidzianego terminu 

skreślenia dziecka oraz w jakim terminie i do kogo rodzic może odwołać się w 

przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków. 

4.2  Od decyzji skreślenia dziecka z listy wychowanków rodzic może wnieś odwołanie do 

właściwego organu wyższego stopnia ustalonego w art. 17 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

4.3    Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

5. Dyrektor może „zawiesić” przyjęcie dziecka do przedszkola od pierwszego dnia 

następnego miesiąca, w przypadku nieuregulowania należności za przedszkole w  

miesiącu poprzednim (zgodnie z Umową o świadczenie usług) 

 

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

 

§ 39 

 

 

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji 

 

 

 

§ 40 

 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 
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2.  Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ 

prowadzący przedszkole. 

 

§ 41 

 

1.Zmiany w statucie będą umieszczane w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

 

 

§ 42 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

Tekst jednolity Statutu uchwaliła Rada Pedagogiczna Przedszkola Nr 26 w Elblągu w dniu  

31.08.2016r. 
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