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Wstęp 
 

 

Statut przedszkola opracowano na podstawie ; 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910); 

2. Ustawa z dnia14 grudnia 2016 r. PRZEPISY WPROWADZAJĄCE USTAWĘ PRAWO 

OŚWIATOWE (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 

4. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989r. (t. j. Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 ze zm.); 

5. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (t. k. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

6. Aktów wykonawczych do ustaw. 
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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1 

 

1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Zespół Oświatowo Wychowawczy w Strzale Publiczne 

Przedszkole. 

2. Przedszkole posługuje się pieczęcią kauczukową – podłużną o treści: Zespół Oświatowo –  

Wychowawczy w Strzale, Publiczne Przedszkole, 08-110 Siedlce,  Chodów ul. Sokołowska 1, 

tel.256325171; REG: 710005255;  NIP: 821-21-83-179. 

3. Publiczne Przedszkole  wchodzi w skład Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Strzale.  

4.  Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Siedlce, z siedzibą przy ul. Mieczysława 

Asłanowicza 10, 08-110 Siedlce. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty  

w Warszawie Delegatura w Siedlcach. 

6. Siedziba przedszkola znajduje się w Chodowie, ul. Sokołowska 1. 

7. Publiczne Przedszkole w Strzale zwane dalej „przedszkolem” jest jednostką publiczną, 

wielooddziałową. 

8. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

 

§ 2 

 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole w Strzale; 

2) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Oświatowo – Wychowawczy w Strzale; 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola  w Strzale; 

4) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola; 

5) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Oświatowo –  

Wychowawczego w Strzale. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

 

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

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

wychowania przedszkolnego. 

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

to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. 

2a. Cele realizowane są we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola, czyli 

w obszarze fizycznym, emocjonalnym, społecznym oraz poznawczym. W każdym z obszarów 

podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec 

okresu edukacji objętej wychowaniem przedszkolnym. 
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3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące zadania: 

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; 

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; 
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17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie 

zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej 

i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki  

i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

6. Przedszkole przygotowuje dzieci  do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, 

umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek; 

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela zgodnie Zarządzeniami 

Wójta Gminy Siedlce w sprawie standardów zatrudniania pracowników administracji  

i obsługi w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Siedlce, 

którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych  

i podczas pobytu dzieci na terenie należącym do zespołu; 

4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

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

programową określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz  na 

podstawie programu wychowania przedszkolnego zatwierdzonego w trybie przewidzianym 

przepisami prawa. 

9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w koncepcji rozwoju 

przedszkola, rocznym planie pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych 

oddziałów przedszkolnych. 

10. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań 

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych                                 

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

11. Dziecko niepełnosprawne uczęszczające do przedszkola jest integrowane w grupie dzieci 

pełnosprawnych. 

12. Realizując zadania wychowawcze i edukacyjne nauczyciele przedszkola koncentrują się 

na: 

1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym  

i zdrowym środowisku; 
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2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans, 

umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 

3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; 

4) rozwijaniu wrażliwości moralnej; 

5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących       

w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym, kulturowym i technicznym; 

6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania 

własnych myśli i przeżyć; 

7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji 

oraz ekspresji plastycznej, muzycznej  i ruchowej; 

8) zapewnianiu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego - uczenie bezpiecznego 

postępowania i zachowań prozdrowotnych. 

13. Przedszkole realizuje swoje zadania we współpracy z : 

1) rodzicami, wobec których przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, 

3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi, 

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

14. Każdy oddział powierzony jest opiece nauczyciela lub nauczycieli w zależności od czasu 

pracy oddziału. 

15. W przedszkolu może zostać powołany koordynator ds. bezpieczeństwa. 

16. W przedszkolu realizowany jest program profilaktyki w zakresie bezpieczeństwa. 

17. Przedszkole może zorganizować ubezpieczenie dzieci na koszt rodziców. 

18. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym udokumentowany 

jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. Fakt 

prowadzenia zajęć potwierdza się podpisem. 

19. W      przedszkolu      obowiązują      dzienniki      zajęć      dodatkowych                         

z wykazem      dzieci  i planem zajęć. 

 

§ 4 

Pomoc psychologiczno- pedagogiczna 

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych i dydaktycznych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci. Jest udzielana w formie 

porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,  

w szczególności: pedagog, logopeda. 

3a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. Potrzeba objęcia dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, wynika w szczególności; 
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1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

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

3b. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 

1) rodzicami dziecka; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi szkołami i placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

3c. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2)   Dyrektora szkoły; 

3) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej; 

5) pielęgniarki; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) pracownika socjalnego; 

8) asystenta rodziny; 

9) kuratora sądowego; 

10) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 

oraz w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad i konsultacji; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu. 

4a. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się 

rodziców wychowanka. 

4b. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą 

realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje pisemnie, w sposób przyjęty w przedszkolu 

rodziców dziecka. 

4c. Godzina wyżej wymienionych zajęć trwa 45 minut. Dyrektor decyduje, w uzasadnionych 

przypadkach,  o prowadzeniu zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, przy 
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zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest 

to uzasadnione potrzebami ucznia. 

5. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

6. 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. 

6a. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły i zawieszenia zajęć nadal 

organizowana i udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

7. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie 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) 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; 

3) 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. 

8. Współpraca zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 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; 

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

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 5 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu, zwany dalej Dyrektorem. Dyrektor Zespołu Oświatowo- 

Wychowawczego w Strzale jest jednocześnie dyrektorem przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna, która wchodzi w skład rady pedagogicznej Zespołu; 

3) Rada Rodziców. 

2. Kompetencje Dyrektora:  

1) kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników obsługi, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,  

w ramach którego: 

a) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy przedszkola, 

b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, 

c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

- diagnozę pracy przedszkola, 
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- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia 

zawodowego, 

- prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad, 

d) monitoruje pracę przedszkola; 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) przewodniczy radzie pedagogicznej zespołu i realizuje jej uchwały podjęte w ramach 

kompetencji stanowiących; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

7) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne  

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole; 

8) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

3. Zadania Dyrektora: 

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan; 

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola; 

3) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie 

stopnia nauczyciela kontraktowego; 

4) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

5) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola a także bezpiecznych  

i higienicznych warunków oraz określa kierunki ich poprawy; 

6) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z  uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 

7) przygotowanie arkusza organizacji zespołu, w tym przedszkola i przedstawienie go do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 

8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi  

i kontrolującymi; 

9) kierowanie polityką kadrową przedszkola; 

10) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom; 

11) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka; 

12) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

13) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników; 

14) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli  

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

15) dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu 

wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

16) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka; 

17) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem, sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad dziećmi oraz rodzicami w przypadku wystąpienia problemów 

zdrowotnych lub higienicznych, w oparciu o procedury organizacyjne postępowania; 
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18) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych; 

19) Dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, 

jeżeli: 

1) temperatura zewnętrzna mierzona o godzinie 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi -15°C lub jest niższa; 

2) wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. np. klęski 

żywiołowe, zagrożenia epidemiologiczne, zagrożenia atakami terrorystycznymi i inne. 

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Siedlce w zakresie działalności przedszkola; 

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom  

i ich rodzinom; 

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola. 

5. Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość: 

1) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań 

przedszkola w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przez 

rodziców adres e-mail oraz poprzez stronę internetową przedszkola; 

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci 

na podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań; 

3) ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola; 

4) wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji 

zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać; 

5) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje 

o formie i terminach tych konsultacji; 

6) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawy programów 

wychowania przedszkolne. 

6.Zastępca dyrektora Zespołu Oświatowo- Wychowawczego w Strzale jest jednocześnie 

zastępcą dyrektora przedszkola. 

7. Zastępca dyrektora wykonuje  zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji 

pomiędzy nim, a dyrektorem: 

1) współkieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną przedszkola; 

2) współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

4) wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a szczególnie 

zlecone przez dyrektora; 

5) reprezentuje jednostkę na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora. 

8. Szczegółowe uprawnienia i obowiązki zastępcy dyrektora określa zakres czynności. 

 

§ 6 

(uchylono) 

 

§ 7 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w Zespole . 
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3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele 

organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny             

i inni. 

4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 

zgodnie z regulaminem rady. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy i organizacji pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu; 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) przedstawienie propozycji zmian w statucie i podejmowanie uchwał w sprawie jego zmian; 

5) przyjęcie koncepcji pracy przedszkola; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

przedszkola; 

8) opracowywanie i podejmowanie uchwał w sprawie przedszkolnych programów

 np.: wychowawczego, profilaktyki, itp. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) Project planu finansowego przedszkola; 

2) dopuszczenie do użytku zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania 

przedszkolnego; 

3) wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli; 

4) arkusz organizacji pracy przedszkola; 

5) przebieg, wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi. 

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola 

oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 

8. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Siedlce  

o odwołanie z funkcji Dyrektora. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności 

co najmniej 2/3 jej członków. 

9a. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami 

pełniącymi funkcje kierownicze w szkole lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

10. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

14. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie 

zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. W takim przypadku 

głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela; 
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2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych 

w formie videokonferencji. 

15. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za 

pomocą przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 

 

§ 8 

 

1. Rada Rodziców Publicznego Przedszkola w Strzale jest organem społecznym przedszkola  

i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach podczas pierwszego zebrania rodziców dzieci danego oddziału w każdym roku 

szkolnym. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.  

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

i placówek  i ustalać zasady i zakres współpracy. 

5. (uchylono) 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora zespołu; 

3) opiniowanie programu wychowawczego i profilaktycznego przedszkola; 

4) pomoc i uczestnictwo we wszystkich wydarzeniach przedszkola; 

5)występowanie do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw jednostki. 

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

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady gromadzenia  

i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

8. W zebraniach Rady Rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania  

i wychowania albo higienistka w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej  

i promocji zdrowia dzieci, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia dzieci. 

9. Posiedzenia rady rodziców zwoływane są przez przewodniczącego poprzez ogłoszenie 

terminu spotkania (z wyprzedzeniem 7 dniowym) na tablicy informacyjnej. Spotkania rady 

rodziców powinny odbywać się co najmniej 2 razy w ciągu roku. Zebrania Rady Rodziców są 

protokołowane. 

10. Rada Rodziców Przedszkola może mieć swojego przedstawiciela w Radzie Rodziców 

Zespołu Oświatowego. 

 

§ 9 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor lub powołany przez 

niego zespół mediacyjny, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 

3. Spory dotyczące dyrektora rozstrzyga organ prowadzący. 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 9a 

 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora do 21 kwietnia. Arkusz 

organizacji zatwierdza organ prowadzący do dnia 29 maja danego roku po zaopiniowaniu 

przez zakładowe organizacje związkowe. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się informacje zgodnie z Rozporządzeniem 

MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół. 

 

§ 10 

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów,  

i czas ich pracy,  

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego, 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

 

 

§ 11 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku. 

2. Dzieci sześcioletnie odbywają w jednostce obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5lat. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło  2,5  roku  jeżeli  dziecko  wykazuje  dojrzałość   

w zakresie  samoobsługi, a przedszkole dysponuje wolnymi miejscami. 

6. W przedszkolu tworzy się grupy dzieci: 

1) pięcioletnich; 

2) czteroletnich; 

3) trzyletnich. 

7. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały mieszane wiekowo. 

 

 

§ 12 

 

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

o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia 

opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 
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3. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci  

i wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lata około 15 min; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 min. 

4. Świadczenia udzielane przez przedszkole w czasie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego są nieodpłatne. 

5. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe, które odbywają się 

po realizacji podstawy programowej.  

6.  Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają  

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców. 

7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora jednostki. 

8. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje  

i specjalistyczne przygotowanie. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych pomieszczeniach 

według następujących zasad: 

1) nauczyciele zajęć dodatkowych odbierają dzieci z grupy, a po skończeniu zajęć  

z obowiązani są do osobistego przekazania ich nauczycielowi grupy; 

2) nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych 

mu dzieci. 

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo; w szczególności zajęć terapeutycznych, 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci. 

10. Za dodatkowe zajęcia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady 

Gminy Siedlce    w sprawie opłat za świadczenia realizowane w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez Gminę Siedlce w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

11. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania terminowego wnoszenia opłat za dodatkowe 

zajęcia- wg stawek ustalonych przed prowadzeniem tych zajęć. 

12. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola może zorganizować naukę religii. 

13. Sposób organizacji nauczania religii określają odrębne przepisy. 

14.  Przedszkole na wniosek rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji 

nauki religii regulują odrębne przepisy. 

15.  Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut. 

16. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza 

terenem przedszkola.  

17. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju; 

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej; 

3)zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady  

i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

 

§ 13 

 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych  określa ramowy 

rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, oraz do oczekiwań rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym: godziny pracy 

przedszkola, godziny realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, godziny 
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posiłków, orientacyjny czas trwania zajęć, spacerów, zabaw ruchowych i innych form pracy 

w przedszkolu. 

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.  

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

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb  

i zainteresowań dzieci. 

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

 

§ 14 

 

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

programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania 

przedszkolnego. 

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo – 

opiekuńczo - dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne są dopuszczane do 

użytku wewnętrznego przez Dyrektora. 

3.Przedszkole realizuje Program Wychowawczo- Profilaktyczny przygotowywany w oparciu 

o przeprowadzane diagnozy potrzeb i problemów występujących u dzieci. 

4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin 

w czasie codziennej pracy przedszkola, przy czym: 

1) zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu dziecka 

w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci 

płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania 

przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas 

przeznaczony na odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, 

wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest samodzielna zabawa; 

2) Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują 

na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których 

spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, zarówno w budynku 

przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Naturalna zabawa dziecka wiąże się  

z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby ruchu, dlatego organizacja zajęć na 

świeżym powietrzu powinna być elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie 

wiekowej; 

 3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji 

oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną 

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. 

oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. 

Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi 

do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel 

przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą 

pojawiania się tychże procesów; 

4)Przedszkole jest miejscem, w którym poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter 

drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest 

najlepszym rozwiązaniem metodycznym, które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy 

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji napięcia 

mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków o charakterze 
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literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie i zapisu wybranego znaku 

graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego dziecko nie uczy się czynności 

złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz 

uczestniczy w procesie alfabetyzacji; 

5).Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich 

zaciekawienie elementami otoczenia; 

6).Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się 

otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc  

w jego rozumieniu; 

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

powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

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

zapewniając mu zdrowy rozwój; 

8).Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów 

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele zwracają 

uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci, które będą 

niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania wielozmysłowego. 

Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia rytmiki, które powinny 

być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem 

ćwiczeń zapobiegających wadom postawy; 

9).Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują 

diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę  

w szkole. 

4. – 7 (uchylono) 

 

 

 

 

§ 15 

 

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

organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w godzinach od 

7.00 do 17.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie- od 8:00 do 13:00, podczas których 

realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;  

2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 1 września do 31 

sierpnia każdego roku; 

3) przerwa wakacyjna trwa od zakończenia zajęć szkolnych do 31 sierpnia każdego roku i jest 

wykorzystana na: 

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,  

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe, przy czym nauczyciel ma prawo do 35 dni urlopu. 

4) w czasie przerwy wakacyjnej, przedszkole może pełnić rolę dyżurnego przedszkola dla 

dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Siedlce. Termin dyżuru ustala organ prowadzący 

przedszkole z zachowaniem prawa nauczyciela do 7 tygodniowego urlopu wypoczynkowego; 

5) W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia 

grypy itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych. Grupy mogą być 



                                Statut Publicznego Przedszkola w Strzale 
 

Strona 16 z 32 

 

łączone przy liczbie 25 wychowanków z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych 

wiekiem. 

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę 

Gminy wraz ze sposobem jej wykonania: 

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku 

przedszkolnym; 

2) z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, następuje zwrot kosztów w wysokości 

dziennej stawki żywieniowej; 

3) dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta z trzech posiłków dziennie: 

śniadanie, obiad, podwieczorek. 

4) Z posiłków w stołówce mogą odpłatnie korzystać pracownicy przedszkola. 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani 

są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 5 dnia każdego miesiąca. 

4. Jadłospisy planowanych posiłków ustala intendent z kucharzem. Informacja o aktualnym 

jadłospisie jest udostępniona rodzicom w formie pisemnej na tablicy ogłoszeń w przedszkolu. 

5. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

6. Rodzice dziecka uiszczają opłatę za zajęcia dodatkowe, której wysokość ustala organ 

prowadzący w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego. 

7. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez 

przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego. 

8. Rodzice dziecka mogą być zwolnieni z opłat wymienionych w ust. 2 pkt. 3 przez Wójta 

Gminy Siedlce na wniosek Dyrektora Zespołu zaopiniowany przez radę pedagogiczną 

Zespołu w następujących przypadkach: 

1) trudna sytuacja materialna rodziny; 

2) przypadki losowe. 

 

§ 15a 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola  

 

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych  

w Statucie Przedszkola i w arkuszu organizacji przedszkola na dany rok szkolny; 

2. Rodzice składają pisemne upoważnienie dla osób pełnoletnich mogących odbierać ich 

dzieci z przedszkola, które powinno zawierać imię, nazwisko, numer i serię dowodu 

osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer telefonu do rodziców.  

3. Dzieci powinny być przyprowadzane do godz. 8.20, odebrane do godz. 17:00; 

4. W przypadku spóźnienia spowodowanego ważną sytuacją życiową rodzic zobowiązany jest 

do telefonicznego powiadomienia przedszkola; 

5.  Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie nie zapewniającej bezpieczeństwa dziecku; 

6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę; 

7. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców bez opieki na terenie jednostki (np. przed budynkiem,  

w ogrodzie, w łazience, w szatni); 

8.  Podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola za bezpieczeństwo dziecka 

odpowiada rodzic lub osoba przez niego upoważniona. Po przyjściu i przebraniu dziecka 

rodzic przekazuje je pod opiekę nauczyciela lub uprawnionego pracownika. 

9. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko. 
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10. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą 

być poparte stosownymi, prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

11. W przypadku nieodebrania dziecka do czasu upływu wyznaczonej godziny nauczyciel 

kontaktuje się z rodzicami telefonicznie. 

12. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy 

przedszkola będą podjęte następujące działania: 

1) Rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka; 

2) Wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o zbadanie sytuacji 

rodzinnej wychowanka przedszkola; 

3) W przypadku, niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje  

z dzieckiem przez 15 minut od momentu zakończenia pracy przedszkola. Jeżeli w tym czasie 

rodzice nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia Dyrektora i Policję o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców; 

4) Przypadki spóźnień odbioru dziecka monitorowane są i odnotowywane w zeszycie 

„Ewidencji spóźnień” 

 

§ 16 

Wolontariat 

 

1. Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na podstawie 

porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. Porozumienie takie 

określa: 

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; 

2) czas trwania porozumienia; 

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z nauczycielami, 

wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi pracownikami przedszkola 

oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej przez niego osoby; 

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących wychowanków; 

jednostki; 

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia; 

6) imię (imiona) i nazwisko wolontariusza;  

7) datę i miejsce urodzenia wolontariusza;  

8) numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;  

9) adres zamieszkania wolontariusza. 

2. Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki. 

 

§ 16a 

 

1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują 

preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

dzieci, a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu: 

1) zajęcia, podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie 

rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań po; 

2) spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz 

itp., 
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3) wycieczki do zakładów pracy. 

3. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują: 

1) Poznanie siebie, gdzie dziecko: 

a) określa, co lubi robić, 

b) podaje przykłady różnych zainteresowań, 

c) określa, co robi dobrze, 

d) podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych; 

2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko: 

a) odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

b) podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu  

i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje 

czynności zawodowe wykonywane przez te osoby, 

c) wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz  

w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę, 

d) podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem 

oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny, 

e) opowiada o sobie w grupie rówieśniczej; 

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko: 

a) nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej), 

b) nazywa czynności, których lubi się uczyć; 

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie 

dziecko: 

a) opowiada, kim chciałoby zostać; 

b) na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej 

przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu, 

c) podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach 

działań grupy rówieśniczej. 

 

§ 16b 

Działalność innowacyjna 

 

Działalność innowacyjna przedszkola jest integralnym elementem nauczania i obejmuje 

swym zakresem: 

1) tworzenie warunków do rozwoju aktywności, w tym kreatywności dzieci; 

2) realizację zadań służących poprawie istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań  

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji dzieci oraz 

nauczycieli; 

3) stworzenie przez dyrektora warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym, oprócz działalności 

wychowawczej lub rozszerzania i wzbogacania form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, i opiekuńczej przedszkola, jest również rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności innowacyjnej. 

 

§ 16c 
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1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej 

infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych. Dzieci np. zakatarzone, kaszlące, chore zakaźnie 
nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi do czasu całkowitego wyleczenia. 
2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób 

zakaźnych i pasożytniczych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących 

informacji na ten temat. 

3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych 

zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub 

zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego 

zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w 

przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz 

poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest 

zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności 

konsultacji lekarskiej. 

6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor 

podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami 

upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka. 

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

lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania  

w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań 

związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności 

oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora  

o zaistniałym zdarzeniu. 

8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, nie mogą być stosowane wobec 

dzieci żadne zabiegi lekarskie, poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach 

9. Nauczyciel ma prawo poprosić rodzica o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola. 

10. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka  

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

choroby należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie. 

 

§ 16d 

Diagnoza 

 

1. Podczas tworzenia diagnozy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, w trakcie 

kształcenia na odległość należy zastanowić się, w jakim stopniu zadania realizowane przez 

dzieci w domu, wspólnie z rodzicami, wpływają na ich rozwój psychofizyczny i w jaki 

sposób rodzice mogą przekazywać nauczycielom informację na temat wyników pracy czy 

wytworów dziecka, np. w formie skanów/ zdjęć prac czy krótkich nagrań. 

2. Spostrzeżeniem o dziecku może być np. uzyskana informacja o: 

1) preferowaniu zabawy indywidualnej; 

2) łatwości zapamiętywania obcojęzycznych zwrotów i słówek; 

3) wysokim stopniu ruchliwości; 

4) nieumiejętności skupieniu uwagi na jednym zadaniu; 

5) potrzebie wspierania i pomagania innym dzieciom. 
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3. W trakcie kształcenia na odległość Dyrektor przygotowaną przez nauczyciela diagnozę 

przesyła do rodziców na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. 

 

§ 16e 

Wycieczki 

 

1. Przedszkole może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem 

obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany do 

wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci. 

2. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc  

w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

3. Udział dzieci w wycieczkach wymaga pisemnej zgody rodziców. Wyjątkiem są krótkie, 

piesze wycieczki będące uzupełnieniem realizowanego programu wychowania 

przedszkolnego np. do parku, na pocztę, itp. 

4. Program wycieczki organizowanej przez przedszkole, listę uczestników, imię i nazwisko 

kierownika oraz liczbę opiekunów zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor 

przedszkola. 

5. Dyrektor przedszkola wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników 

pedagogicznych przedszkola.  

6. Kierownik wycieczki opracowuje program i regulamin wycieczki, zapoznaje uczestników 

z zasadami bezpieczeństwa, określa zadania opiekunów, zapewnia apteczkę, sprzęt  

i ekwipunek, czuwa nad bezpiecznym przebiegiem wycieczki. 

7. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi 

zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki. 

8. Zajęcia i zabawy na świeżym powietrzu odbywają się na wyznaczonym terenie, ze 

sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci. 

9. W trakcie zajęć grupy poza budynkiem przedszkola (zabawy  na placu zabaw i boisku, 

spacery) w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi uprawniona osoba. 

10. W trakcie wycieczek i zajęć poza terenem przedszkola zapewnia się opiekę co najmniej 

jednego opiekuna na 10 wychowanków, podczas spaceru 1 opiekuna na 15 wychowanków. 

11. Organizację i przebieg wycieczek określają odrębne przepisy. 

12. Za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu oraz podczas wycieczek  

i spacerów odpowiada nauczyciel oddziału bezpośrednio wykonujący obowiązki służbowe 

według planu pracy. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 17 

 

1. Publiczne  Przedszkole w Strzale zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących 

nauczycielami. 

2. (uchylono) 

3. (uchylono)  

4. Do obowiązków wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w jednostce; 
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3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

7) uczestniczenie w zebraniach i naradach; 

8) bezwzględne przestrzeganie zasad związanych z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci, 

powierzonych opiece. 

5. Szczegółowy zakres uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych 

pracowników ustala dyrektor. 

6. Personel pracujący w przedszkolu oraz sprawujący nadzór jest odpowiedzialny w swoim 

zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. 

7.W wypadkach nagłych obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób 

związanych z pracą w przedszkolu bez względu na zakres ich czynności służbowych 

8. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczo-wychowawczej związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa może wspomagać pomoc nauczyciela. 

9. Pracownicy nie będący nauczycielami współuczestniczą w procesie wychowawczo-

opiekuńczym m.in. poprzez: 

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci  

w przedszkolu; 

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom ochrony przed przemocą i poszanowania ich 

godności osobistej; 

3) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

 

§ 18 

 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi    pracę    dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą    

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 

Szanuje prawa dziecka, jego odmienność, z zachowaniem tolerancji zgodnie z Deklaracją 

Praw Dziecka oraz Konwencją o prawach dziecka przyjętą przez ONZ(1989). 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. W szczególności odpowiada za: 

1) tworzenie długofalowych, rocznych i miesięcznych planów pracy z dzieckiem, które są 

zgodne z podstawami programowymi, dostosowane do grupy wiekowej dziecka, 

dostosowane do celów przedszkola; 

2) uwzględnianie w planach indywidualnej pracy z dzieckiem, zaspakajanie jego  potrzeb 

oraz aktywności, pogłębianie jego zainteresowań; 

3) dostosowanie metod pracy do możliwości dzieci a tematyki zajęć do ich zainteresowań; 

4) docenianie wysiłku dziecka włożonego w pracę bez względu na jej efekt; 

5) prowadzeniu pracy wychowawczo–dydaktycznej poprzez zajęcia indywidualne, zespołowe 

i z całą grupą; 

6) stwarzanie odpowiednich warunków higieniczno–zdrowotnych, organizowanie pobytu  

w ogrodzie przedszkolnym, spacerów i wycieczek. 

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program 

wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do użytku. Może 

również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program 

opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanym i zmianami. Przeprowadza 
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obserwację przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 

7. (uchylono) 

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno – pedagogiczną. 

9. 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 wewnątrzszkolnego 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. 

10. 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, w tym: 

a) obserwacja zachowania dziecka w różnych sytuacjach po to, aby je lepiej poznać  

i współdziałać w jego rozwoju, nie zaś po to, aby je oceniać, 

b) zbieranie rzetelnej wiedzy o dziecku, gdyż tylko taka pozwala na dobranie trafnych 

metod, form    i sposobów pracy, 

c) dyskretnie prowadzona obserwacja, nie ingerująca w zachowanie dzieci, 

d) obserwacja dziecka w naturalnych warunkach i w miejscu, gdzie na co dzień przebywa, 

e) dokumentacja 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, między innymi 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, dotarcie do świadomości 
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rodziców, aby dzieci z zaburzeniami rozwojowymi odpowiednio wcześnie trafiły do 

właściwych specjalistów, organizowanie spotkań ze specjalistami skierowanych do rodziców 

oraz innych nauczycieli; 

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, realizacja jej postanowień i uchwał; 

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 oraz nauczycielami zespołu; 

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, 

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi 

programami nauczania, odpowiedzialność za jakość  i wyniki tej pracy; 

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 przedszkola, 

23) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania, 

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

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp., 

a) przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel sprawdza teren, salę, sprzęt, pomoce i inne przybory 

potrzebne w czasie zajęć. 

b) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 

informuje go      o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 

c) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi, 

d) obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać bez 

opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest 

niezbędna. 

e) nauczyciel niezwłocznie zawiadamia dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub 

zaobserwowanych niepokojących symptomach (gorączka, złe samopoczucie, dziwne 

zachowanie dziecka, itp.). 

11. W ramach swoich obowiązków zawodowych nauczyciele wykonują następujące zadania:  

1) prowadzą zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze bezpośrednio z dziećmi lub na 

ich rzecz zgodnie z powierzonym stanowiskiem pracy;  
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2) przygotowują się do zajęć, prowadzą samokształcenie, uczestniczą w doskonaleniu 

zawodowym;  

3) wykonują inne czynności i zajęcia wynikające z zadań statutowych przedszkola. 

12. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego 

zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania  

w domu.  

13. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę 

oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci. 

14. Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać 

co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę.  

15. Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem. 

16. Nauczyciel ma prawo do decydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego 

i do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za 

najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne oraz do wyboru 

środków dydaktycznych. 

17. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być 

dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony oraz spełniać 

określone prawem wymogi. 

18. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem 

jednotygodniowym; 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności; 

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych; 

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich; 

5) program wychowawczo- profilaktyczny; 

6) koncepcję pracy przedszkola; 

7) regulamin przedszkola; 

8) roczny plan pracy przedszkola. 

19. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu 

poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem; 

2) kartę pracy indywidualnej; 

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego. 

20. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania 

przedszkolnego na dany rok. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści 

nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien być 

dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony 

przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego.  

21. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, 

psychologiczną i pedagogiczną m. in. z: 

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w  Stoku Lackim, 

2) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Siedlcach. 

 

§ 19 
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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. 

5) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami i nauczycielami, udzielanie instruktażu 

dotyczącego wykonywania ćwiczeń logopedycznych. 

1a. Logopeda w trakcie prowadzenia kształcenia na odległość przygotowuje i przekazuje 

ćwiczenia doskonalące i utrwalające nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te 

ćwiczenia wykonywać, by osiągnąć założony cel. 

1b. Zobowiązuje się logopedę do wybór ćwiczeń dostosowanych do indywidualnych potrzeb 

dziecka i możliwości do wykonania przez osobę niebędącą specjalistą w danej dziedzinie.  

1c. Logopeda w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola prowadzi 

porady i konsultacje przy pomocy dostępnych środków komunikacji. 

2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:  

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron 

dzieci; 

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; 

5) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

6) tworzenie IPET lub koordynowanie prac zespołów tworzących IPET oraz wszelkiej 

dokumentacji związanej z organizowaniem pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

7) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka; 

8) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznawanych potrzeb; 

9) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

10) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza 

przedszkolnym; 

11) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

3. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania pedagoga w trakcie 

kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę problemów związanych 

z obecną sytuacją, izolacją dzieci, odpowiedzialnością za swoje czyny w kontekście 

bieżących zaleceń dot. stanu epidemii. 
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4. Pedagog w trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola prowadzi porady  

i konsultacje związane ze zgłaszanymi przez rodziców i problemami przy pomocy dostępnych 

narzędzi komunikacji elektronicznej. 

5. Do zadań terapeuty pedagogicznego 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. 

 

§ 20 

 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie 

od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

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

opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

 

§ 21 

(uchylono) 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 

 

§ 22 

 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych tj. w zajęciach otwartych,  

w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, 

imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez   i uroczystości), 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą, 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola; 

5) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi  z programu rozwoju  

przedszkola     i planów pracy w danym oddziale, 

6) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktyczno- 

wychowawczej, 

7) uzyskiwania  na  bieżąco  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  

zachowania   i rozwoju opartej na obserwacji pedagogicznej, 

8) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

9) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – radę rodziców. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 
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2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego 

osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu; 

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

8) włączanie się do kształtowania u dziecka określonych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego wiadomości i umiejętności; 

9) wspieranie osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności, na jakie natrafiają. 

3. W trakcie nauki na odległość rodzice zapewniają dzieciom w szczególności: 

1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając efektywną naukę w spokoju oraz 

skupieniu; 

2) dostosowane do wzrostu wysokości biurka oraz krzesła umożliwiając uczniowi wygodną 

pozycję pracy; 

3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie 

pomieszczenia, ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu 

komórkowego. 

4.Przedszkole realizuje swoje zadania we współdziałaniu z rodzicami. 

5. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

5a. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

nauczyciele: 

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat 

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju  

i zachowania ich dziecka,  

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka, 

3) organizują pomoc psychologiczno- pedagogiczną i inną specjalistyczną, 

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych  

w przedszkolu. 

6.  Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców 

lub nauczycieli. 

7. Przedszkole stosuje następujące formy współpracy z rodzicami: 

1) zebrania ogólne; 

2) zebrania oddziałowe; 

3) konsultacje, rozmowy indywidualne z dyrektorem; 

4) codzienne, indywidualne kontakty rodziców z nauczycielem; 

5) zajęcia otwarte; 

6) uroczystości przedszkolne; 

7) zajęcia adaptacyjne. 

 

§ 23 

 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym ustawą o systemie oświaty.  

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z  Konwencji  Praw

 Dziecka, a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
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 zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

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

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

4) poszanowania jego godności osobistej; 

5) poszanowania własności; 

6) opieki i ochrony; 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8) akceptacji jego osoby. 

3. Dziecko ma obowiązek przestrzegania zakazów i nakazów regulujących współżycie  

w środowisku przedszkolnym, a w szczególności: 

1) dzielenia się zabawkami, materiałami i miejscem zabawy; 

2) życzliwego odnoszenia się do potrzeb, możliwości i trudności innych dzieci; 

3) mówienia prawdy; 

4) używania form grzecznościowych w kontaktach z dziećmi i osobami dorosłymi; 

5) szanowania cudzej własności wyrażającej się w rozumieniu i przestrzeganiu 

następujących nakazów: cudzej własności nie wolno niszczyć, nie wolno zabierać, 

znalezioną należy oddać właścicielowi; 

6) przestrzeganie zasady słuchania mówiącego kolegi i nauczyciela oraz wykonywania 

poleceń nauczyciela; 

7) współdziałania z innymi w utrzymaniu porządku wśród zabawek i sprzętów znajdujących 

się w sali i w ogrodzie przedszkolnym; 

8) niestwarzania niebezpiecznych sytuacji zagrażających sobie i innym dzieciom. 

5. Dziecko za dobre zachowanie i osiągnięcia edukacyjne może być w przedszkolu    

nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela na forum grupy; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) pochwałą dyrektora przedszkola; 

4) nagrodą rzeczową. 

6. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących  

w przedszkolu zasad: 

1)ustna uwagą nauczyciela; 

2)odsunięciem od zabawy na krótki czas; 

3)przeproszenie i wykonanie pracy na rzecz poszkodowanego(rysunek); 

4)wykonanie pracy na rzecz grupy (ułożenie zabawek, książek). 

 

§ 23a 

 

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy Siedlce. 

2. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego, decyduje dyrektor 

przedszkola. 

4. Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek 

rodzica złożony do dyrektora przedszkola. 

5. Rodzic dziecka uczęszczającego do przedszkola składają deklarację woli kontynuowania 

edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym w terminie 7 dni poprzedzających dzień 

rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

6. Postępowanie rekrutacyjne na dany rok szkolny prowadzi się zgodnie z harmonogramem 

określonym przez organ prowadzący. 
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7. Dzieci zamieszkałe poza terenem gminy Siedlce mogą zostać przyjęte do przedszkola, 

jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza gminą, 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

8. Szczegółowe zasady rekrutacji określają przepisy rozdziału 2a(art.20a-20zh) Ustawy  

o systemie oświaty. 

 

§ 24 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia dziecka  

z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 

1)   zaleganie rodziców z odpłatnością za przedszkole, powyżej 2 okresów płatności, 

2)   powtarzającego się nieterminowego regulowania należności, 

3) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka  

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni, 

4) jeżeli dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu  lub  bezpieczeństwu  innych  dzieci,  

a rodzice  nie współpracują z przedszkolem, poradnią specjalistyczną w celu podjęcia 

odpowiedniej terapii. 

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje 

zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualizacja zajęć przez nauczyciela i terapia prowadzona przez specjalistę  

z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych; 

2) konsultacje z rodzicami; 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach; 

4) rozmowy z dyrektorem, 

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje Dyrektor stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o zamiarze skreślenia dziecka 

z listy przedszkolaków z podaniem przyczyny; 

2) wyznaczenie dodatkowego 14 dniowego terminu w zakresie uregulowania odpłatności; 

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora, pedagoga  

z rodzicami; 

4) zasięgnięcie, w sytuacji problemowej, opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. 

GOPS w Siedlcach, PPP w Stoku Lackim); 

5) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji i powtarzających się uchybień ze 

strony rodziców dziecka; 

6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków; 

7) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług. 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

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

jej otrzymania do Wójta Gminy Siedlce. 
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ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 25 

 

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

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

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

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników nie będących nauczycielami. 

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą 

być sprzeczne     z postanowieniami niniejszego Statutu. 

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty oraz Statutu Zespołu Oświatowo- 

Wychowawczego w Strzale.  

 

§ 26 

 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.    

Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu 

statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut. 

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego 

statutu. 

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie 

internetowej przedszkola.  

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola w Strzale z dnia 

25 sierpnia 2016r. 
5. Statut Publicznego  Przedszkola w Strzale w powyższym brzmieniu wchodzi w życie   

z dniem 01 marca 2021r.  

 

 

Chodów, dn. 23.02.2021r. 
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