STATUT
Przedszkola Prywatnego URWIS
w OLSZTYNIE
przy ul. Barcza 48

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
§1
1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki oświatowej
zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa brzmi:
Przedszkole Prywatne „URWIS” Danuta Wojciechowska
2. Przedszkole jest niepubliczną placówką oświatową o uprawnieniach placowki
publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 7nia 1991r. o systemie oświaty.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Danuta Barbara Wojciechowska, zamieszkała:
10-699 Olsztyn ul. Nefrytowa 12.
4. Siedziba przedszkola znajduje się pod adresem: 10-685 Olsztyn ul. Barcza 48/10L.
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Warmińsko-Mazurski Kurator
Oświaty w Olsztynie.
§2
Przedszkole działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity – Dz.U. z 2004 r. Nr
256, z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół /Dz. U. z 15 stycznia nr 4, poz. 17/
3. rozporządzeń wykonawczych do ustawy o systemie oświaty, dotyczących placówek
niepublicznych
4. ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeksu pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z
późniejszymi zmianami)
5. ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz.U. Nr 97 z
2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek
niepublicznych
6. niniejszego statutu

§3
Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Prywatne „URWIS”
10-685 Olsztyn
ul. Barcza 48
NIP 739-134-63-66
REGON 580275754

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
§4
Przedszkole realizuje cele i zadania dydaktyczno-wychowawcze określone w ustawie o systemie
oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności:
1.
2.
3.
4.

wspomaga indywidualny rozwój i wczesną edukację dziecka
zapewnia opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”
współdziała z rodzicami/prawnymi opiekunami pełniąc wobec nich funkcję doradczą i
wspierającą działania wychowawcze:
a. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
interwencji specjalistycznej
b. udziela rzetelnej informacji o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju
c. uzgadnia wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunki i zakres zadań
opiekuńczych, wychowawczych i edukacyjnych realizowanych w przedszkolu
5. wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem
i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i
przyrodniczym ze szczególnym naciskiem na działania artystyczne
6. wspomaga rodzinę w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
7. umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej
8. udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
9. tworzy warunki do wczesnej nauki języków obcych
10. dba o właściwy rozwój emocjonalny dzieci oraz kształtuje właściwe postawy
psychospołeczne.
Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących
obszarów:
1. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku
2. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

3. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie
4. rozwijanie wrażliwości moralnej
5. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w
otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym
6. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania
własnych myśli i przeżyć
7. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, teatralnej
8. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju emocjonalnego, fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.
9. wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi
medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak
profesjonalnej opieki medycznej,
§5
Placówka realizując zaspakajanie potrzeb dziecka kieruje się w szczególności:
1. dobrem dziecka
2. potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych
3. koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie kształcenia, rozwój
zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań wychowawczych.
§6
Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola:
1. w trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują nauczyciele wraz
z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik przedszkola lub rodzic. Na 1 osobę
dorosłą może przypadać maksymalnie 15 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie
mniej niż 2 opiekunów,
2. osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej
(spaceru) jest nauczyciel,
3. każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek i
spacerów obowiązującym w przedszkolu,
4. w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed
wyjściem w teren,
5. przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez
nauczyciela lub innego pracownika przedszkola,
6. jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim
urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel
obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca
zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola,
7. teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.

§7
W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka
zobowiązana jest:
1. udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
2. powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka,
3. niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
4. dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym
niezwłocznie prokuratora, kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
§8
Organami przedszkola są:
1. Organ prowadzący – właściciel; Danuta Barbara Wojciechowska
2. Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola.
3. Rada Pedagogiczna.
§9
Do kompetencji i zadań Organu prowadzącego przedszkole należy:
1.
2.
3.
4.

Uchwalenie statutu przedszkola.
Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola.
Sprawowanie kontroli nad stanem technicznym budynku.
Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz określanie ich
warunków pracy i wynagrodzenia (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy).
5. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej administracji i finansów oraz wszystkich
pracowników przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami .
§ 10
Dyrektorzy przedszkola:
1. Kierują bieżącą działalnością przedszkola, reprezentują przedszkole na zewnątrz.
2. Dbają o zapewnienie opieki nad wychowankami oraz zapewnienie właściwych
warunków BHP dla wszystkich zatrudnionych pracowników.
3. Podejmują decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy uczęszczających
do przedszkola.
Dyrektor Pedagogiczny przedszkola:
1.
2.
3.
4.
5.

Sprawuje nadzór pedagogiczny.
Koordynuje opiekę nad dziećmi.
Przewodniczy Radzie Pedagogicznej.
Współpracuje z rodzicami.
Realizuje wszelkie inne niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania przedszkola
zadania, określone przez organ prowadzący.

§ 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
Rada pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści
i goście zaproszeni przez dyrektora.
Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności
co najmniej połowy liczby jej członków,
Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z
harmonogramem, przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po
zakończeniu roku szkolnego.
Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.

10 Do kompetencji rady pedagogicznej należy:
1. opracowanie i zatwierdzenie regulaminu rady pedagogicznej, który nie może być
sprzeczny ze statutem przedszkola, stanowiącego załącznik nr 1 do statutu
2. planowanie i organizowanie pracy opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczej
3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o
ile nie powodują one skutków finansowych
4. wydawanie opinii na prośbę dyrektora przedszkola
5. opiniowanie przydziału nauczycielom dodatkowych czynności oraz stałych prac i
zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
1. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich
sprawach, które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i
innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię
placówki.
§ 12
Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość
swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w
przepisach prawa i statucie przedszkola.

ROZDZIAŁ IV

Organizacja Przedszkola
§ 13
1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 18.00, z
wyjątkiem ustawowych dni świątecznych i przerwy bożonarodzeniowej, podanej do
wiadomości rodziców z co najmniej z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
2. Edukacja i opieka przedszkolna odbywa się w 6 oddziałach przedszkolnych.

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci. Oddział może funkcjonować
przy niepełnej liczbie dzieci.
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 150.
5. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
o Sale dydaktyczne do zajęć w poszczególnych grupach.
o Ogród z wyposażeniem.
o Łazienki dla dzieci i personelu.
o Szatnię.
o Kuchnię z zapleczem gastronomicznym.
o Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze.
6. Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku przedszkola,
poza jego terenem w ogródku przedszkolnym oraz w trakcie spacerów i wycieczek.
7. Przedszkole może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb.
§ 14
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece co najmniej jednego nauczyciela;
2. Nauczyciele są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci;
3. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele
ci odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci;
4. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę
możliwości, prowadzi swój oddział przez cały okres pobytu dziecka w przedszkolu;
§ 15
1. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych
prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz
program rozwoju placówki.
2. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające
wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez
Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy nauczycieli zatwierdzone przez
radę pedagogiczną.
3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się:
o nie krócej niż 5 godzin dziennie
o od poniedziałku do piątku
o w godzinach od 6:30 do 18:00
o przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca.
4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć
dodatkowych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i
wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3 i 4 letnich; 25–30 minut dla dzieci 5 i 6 letnich.
§ 16
1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają z trzech posiłków
dziennie:
o śniadania
o obiadu
o podwieczorku.

§ 17
1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora przedszkola, w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, z uwzględnieniem ram
czasowych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
wymagań zdrowia i higieny pracy, możliwości organizacyjnych oraz oczekiwań
rodziców/prawnych opiekunów.
2. Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej, określa
godziny posiłków i zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz czas przeznaczony na
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin
dziennie
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 18
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
§ 19
1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez
rodziców/ prawnych opiekunów bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez
rodziców /prawnych opiekunów.
2. Dziecko może być odbierane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu
tożsamości.
3. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z
przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
4. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 6:30 do 8:30 lub w każdym
innym czasie pracy placówki
5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowywania odpowiedniej liczby
posiłków, wskazane jest aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było
zgłoszone wcześniej wychowawcy.
6. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 18:00
7. Odebranie po godzinie 18:00 pociąga za sobą konieczność uiszczenia kary w wysokości
30 zł za każde rozpoczęte 30 min.
§ 20
W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli zgodnie z zasadami określonymi ustawą z dnia 26
stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela
W przedszkolu zatrudnia się pracowników obsługi.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§ 21
1. W przedszkolu dyrektor zatrudnia nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi,
których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką.
2. Pracownicy pedagogiczni, administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy o
pracę w oparciu o przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno-prawną.
3. Prawa i obowiązki a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników
przedszkola określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
§ 22
1. Warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie
udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych, zgodnie z wymogami przepisów
prawa oświatowego.
2. Obowiązki nauczyciela:
 Współdziałanie z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w sprawach wychowania i
nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców/opiekunów prawnych do
znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania
informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach
indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami/opiekunami prawnymi;
 Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w oparciu o podstawy
programowe;
 Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
 Udział w spotkaniach z rodzicami/ opiekunami prawnymi odbywającymi się w miare
potrzeb, nie rzadziej jednak niż, dwa razy w roku;
 Rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: opiekuńczą, wychowawczą i
dydaktyczną, a w szczególności: respektować i gwarantować prawa zawarte w
Konwencji Praw Dziecka, tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad
warunkujących jego bezpieczeństwo, wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności
sumienia, sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy;
 Organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych;
 Zorganizować i przeprowadzić zajęcia koleżeńskie zgodne z rocznym planem pracy;
 Rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności umysłowych i fizycznych;
 Rozwijanie szacunku dla praw człowieka i jego swobód
 Rozwijanie szacunku do rodziców i osób starszych
 Rozwijanie poszanowania środowiska naturalnego
 Wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce
dydaktyczne
 Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami

 Dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej,
poprzez uczestnictwo w formach proponowanych przez placówki doskonalenia
nauczycieli i podejmowaniu studiów
 Efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi
 Przestrzegać tajemnicy służbowej i dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i
przedszkola poprzez nienaganną postawę etyczno-moralną
 Tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem pracy własnej i pracy
przedszkola
 Wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i związane z
przygotowaniem się do zajęć z dziećmi
3. Nauczyciel ma prawo do:
1. dokształcania i doskonalenia zawodowego
2. realizacji ścieżki awansu zawodowego
3. ochrony zdrowia
4. korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce
5. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady
pedagogicznej, wyspecjalizowanych poradni i instytucji
6. tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa oświatowego.
§ 23
1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracji i obsługi jest:
1. dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu
i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola
2. dbałość o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich
wychowanków przedszkola
3. współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci
4. rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym zakresie
obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, którego odpis
przechowywany jest w aktach osobowych pracownika, oraz innych zadań jeżeli
zostały one zlecone przez dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy
przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola
§ 24
1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:

1.
2.
3.
4.
5.

zebrania ogólne i grupowe
kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami
zajęcia otwarte
spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, logopeda itp.
imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności
artystycznych dzieci
6. warsztaty dla rodziców
7. pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
8. gazetki informacyjne dla rodziców
9. wycieczki
10. spotkania integracyjne, festyny
11. inne formy stosowane w pedagogice.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:



















uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci
wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez
dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz
pozycji społecznej czy materialnej
znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania
przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola
uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego
dziecka, postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw
społecznych
wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i
sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola
wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole
oraz realizacji nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje
pedagogiczne)
uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności
wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia
otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich
potrzebami w miarę możliwości przedszkola
wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje
środowiska i regionu
udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,
wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych
wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć,
oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych
zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej
oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola
udziału w pracach Rady Rodziców
ubezpieczenia swoich dzieci, za pośrednictwem przedszkola, od następstw
nieszczęśliwych wypadków, ponosząc jednocześnie koszty tego ubezpieczenia
wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej
oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola
2. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju
3. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie
upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w
godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie
zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz
podpis rodzica; rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę;
osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód
tożsamości; rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie
osobę
4. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać
na prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż
dziecko jest zdrowie i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach
wzbudzających u pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie
dziecka np. utrzymujący się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan
podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie psychofizyczne i inne, oraz po
nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad 5 dni
5. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz
niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a
także zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i
psychiczne
6. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny
dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie
wspólnych działań edukacyjnych i wychowawczych
7. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego
8. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń
9. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia
dodatkowe zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola
10. respektować uchwały rady pedagogicznej i postanowienia rady rodziców podjęte
w ramach ich kompetencji
11. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku
komfort i bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na
świeżym powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie
dziecka w razie „problemów fizjologicznych”
12. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty
pobytu dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej
przez dyrektora,
13. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.

§ 25
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.
2. Dziecko w wieku 6 lat obywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne.
Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.
3. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do
placówki nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
ukończy 10 lat.
4. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności
mają prawo do:
1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
2. akceptacji takim jaki jest
3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy
zaniedbania ze strony dorosłych
4. poszanowania godności i własności osobistej
5. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
7. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
8. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i
wychowawczym
9. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia
10. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i
dotkliwymi zdarzeniami.
5. Do obowiązków dziecka należy:
1. zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i
obowiązujących w grupie przedszkolnej
2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
3. każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza
wyznaczony przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny
4. informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych
5. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku
i ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola
lub od kolegów
6. słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do
wszystkich pracowników przedszkola.

ROZDZIAŁ VII
Zasady rekrutacji i skreślania dziecka z listy wychowanków
§ 26
1. Zapisy dzieci trwają przez cały rok i dzieci przyjmowane są w miarę dostępności miejsc
przedszkolnych i według kolejności zapisów.

2. Przyjęcie dziecka do przedszkola, na rok szkolny, następuje na podstawie umowy
cywilno-prawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami tj.
rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka (prawnych
opiekunów) a dyrektorem przedszkola oraz wpłaceniu kwoty wpisowego.
3. Rozwiązanie umowy, o której mowa w § 27.1 niniejszego statutu, następuje w
przypadkach przewidzianych umową.
4. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron, jest jednoznaczna ze skreśleniem dziecka z
listy wychowanków przedszkola.
§ 27
1. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrektora przedszkola w
szczególności gdy rodzice (prawni opiekunowie):
1. Nie uiszczenia opłat za okres jednego miesiąca lub nieterminowego wnoszenia
opłat przez rodziców
2. Na podstawie pisemnego wniosku rodziców/ prawnych opiekunów
3. nie przestrzegają postanowień obowiązującego w placówce statutu, regulaminu
przedszkola i obowiązujących w placówce procedur
4. zataili informacje o stanie zdrowia psychicznego lub fizycznego dziecka mające
wpływ na prawidłowy proces dydaktyczno-wychowawczy i bezpieczeństwo
innych dzieci w przedszkolu
5. nie zgłosili dyrektorowi lub nauczycielowi prowadzącemu grupę powodu
nieobecności dziecka trwającej ponad 14 dni, a także wówczas gdy nastąpił brak
współpracy pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) a pracownikami
pedagogicznymi przedszkola w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w
procesie edukacji i wychowania dziecka
6. dziecko swoim zachowaniem zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci
7. dziecko nagminnie łamie obowiązki wynikające z postanowień niniejszego
statutu.
2. W przypadku podjęcia przez dyrektora decyzji o skreśleniu dziecka z listy
wychowanków, nie obowiązuje termin wynikający z umowy cywilno-prawnej, o której
mowa w § 27.1 niniejszego statutu.
3. Pisemną decyzję dyrektora o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola
przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez nich, do wiadomości
przedszkola.
4. Od decyzji dyrektora służy rodzicom / prawnym opiekunom dziecka / odwołanie w
ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji do organu prowadzącego przedszkole.

ROZDZIAŁ VIII
Finansowanie działalności przedszkola
1. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych za
pobyt dziecka w przedszkolu, dotacji otrzymywanej z gminy według obowiązujących
przepisów.
2. Inne źródła finansowania mogą pochodzić z: darowizn, dotacji, dochodów z dodatkowej
działalności opiekuńczo-oświatowej oraz innych wpływów.

3. Opłata stała za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
4. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla dzieci, którego koszt ponoszą rodzice.
5. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie pobierana jest z góry do 5 dnia
każdego miesiąca.
6. Pobierana jest opłata wpisowa przy rejestracji dziecka, której wysokość ustala organ
prowadzący.
7. Wpisowe nie podlega zwrotowi.
8. Wpisowe uiszcza się w dniu podpisania umowy lub przelewem na konto
9. Wpisowe podlega zwrotowi, jeśli zaistnieją okoliczności leżące po stronie przedszkola
lub wynikające ze zdarzeń nie zależnych od przedszkola, a powodujących zamknięcie
placówki tj. przedszkola.
10. Rodzice/ opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są do
ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w ciągu dwóch tygodni od
dnia przyjęcia dziecka.

ROZDZIAŁ VIII
Postanowienia końcowe
§ 28
Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnejnauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
§ 29
Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a. udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.
§ 30
Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 31
Statut wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2012 roku.

Data uchwalenia: 26.12.2011
Danuta Barbara Wojciechowska

