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STATUT 
 

                         

Przedszkola  Króla Maciusia I 
w Komornikach 

 
 

                   Podstawa prawna 
 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
z 2013 r. poz. 827), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów 
publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. 
poz. 977), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i 
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 532). 

 

 

 

                  Nazwa przedszkola 
§ 1 

 

1. Przedszkole Króla Maciusia I zwane dalej „przedszkolem” jest placówka publiczną 

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Komornikach  przy ul. Janusza Korczaka 5 

3. Organem prowadzącym jest  Gmina   Komorniki 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski  Kurator Oświaty  

5. Pełna nazwa przedszkola brzmi: 

              Przedszkole Króla Maciusia I  

                     62 – 052 Komorniki  

                     ul. Janusza. Korczaka 5 

                        Tel. 61 81 07 760 

                     e-mail: biuro@przedszkolekomorniki.pl 

                     www:przedszkolekomorniki.pl 

 

§ 2 

 

 Przedszkole działa na podstawie : 

- Ustawy z dnia 7. Września 1991 o systemie oświaty ( DZ.U. Nr. 95 poz.425 z 1991r. z późn. zm. ) i 

rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy 

- Ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz.U. z 2013 r. poz. 827), 

- Orzeczenia Organizacyjnego 

- Uchwały  nr L/332/2010 Rady Gminy z dnia 30.sierpnia 2010 w sprawie ustalenia sieci prowadzonych 

przez Gminę  Komorniki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych  

- Niniejszego statutu  

mailto:biuro@przedszkolekomorniki.pl
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Inne informacje o przedszkolu 
§ 3 

1.   Przedszkole funkcjonuje cały rok 

2.   Dzienny czas pracy przedszkola jest ustalony przez organ prowadzący tj. Gminę Komorniki i    

         uwzględnia sugestie dyrektora , który w oparciu o propozycje Rodziców  ustalił godziny pracy na   

         6.00-17.00                                                                                                                                     

3.  Termin przerwy wakacyjnej ustala się na miesiąc lipiec lub sierpień ,wymiennie z pozostałymi 

         przedszkolami z terenu Gminy Komorniki. 

4.  Jest on zaakceptowany przez Radę Gminy Komorniki 

5.   Rodzice do 20. czerwca zgłaszają dzieci , które będą uczęszczały do przedszkola w miesiącu lipcu   

         lub sierpniu. 

6.   W  okresie ferii zimowych lub dni wolne od zajęć dydaktycznych przedszkole organizuje dyżur  

         ( wg zapotrzebowania ) . Rodzice deklarują uczestnictwo dziecka w zajęciach poprzez wpis do   

         teczki dyżurów     

7. W okresach obniżonej frekwencji  ( ferie zimowe, dyżur wakacyjny, epidemie grypy itp.)     

       przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych  
8. Przedszkole organizuje  dla wszystkich dzieci zajęcia z j. angielskiego i rytmiki oraz inne zajęcia dodatkowe,      

       zgodnie z zainteresowaniami dzieci ( np. piłka nożna, judo, Mały Edison) 

9.  Za zajęcia dodatkowe , rodzice nie wnoszą dodatkowych opłat. 

10.  Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi  na realizację podstawy   

        programowej 

11.  Przedszkole na wniosek rodziców organizuje lekcje religii. 

12.  Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany  do możliwości  rozwojowych  

         dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3 i 4 letnich, a 30 minut dla dzieci 5 letnich 

13.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki . 

14.  Sposób dokumentowania zajęć określa Dz.U. Nr 23 z 2003r z późn. zm. 

 

§ 4 

 

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

          Komorniki, i Rodziców, w formie opłaty za świadczenia wykraczające poza podstawę programową.  

2. W trakcie dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu realizowane będą: 

 Zajęcia kompensacyjno-wyrównawcze 

 Zabawy i gry ruchowe na świeżym powietrzu 

 Zajęcia prowadzone w ramach programów autorskich 

 Zajęcia rozwijające dodatkowe zainteresowania.                                          

 Podstawą programową w przedszkolu objęty jest pobyt dziecka w godzinach od 8.00 do 13.00.  

 

§ 5 

 

1.    Wysokość opłaty za usługi świadczone przez przedszkole z zakresu wychowania , opieki  i     

   nauczania ustala Rada Gminy Komorniki. 

2. Rodzice, których dzieci przebywają w placówce  w godzinach od 8.00-13.00 są zwolnieni z opłaty za  

usługi świadczone przez przedszkole, wnoszą  tylko  opłatę za  posiłki . 

3. Czas pobytu dziecka w przedszkolu, zasady korzystania z opieki  przedszkolnej, zakres  świadczeń 

udzielonych przez przedszkole oraz zasad pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa 

zawarta pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka a przedszkolem. 

4.  Na podstawie stawek opłat oraz liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu, określonej w umowie 

Dyrektor przedszkola wylicza i podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka w terminie 

określonym w umowie, wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń wykraczających 

poza podstawę programową. 

5. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu naliczana jest według zadeklarowanej przez 

rodziców/opiekunów w umowie ilości godzin pobytu dziecka w placówce. 

6. Miesięczna opłata określona ulega obniżeniu w przypadku całodniowej lub dłuższej    nieobecności   

       dziecka w Przedszkolu zgłoszonej w Przedszkolu z co najmniej 1- dniowym wyprzedzeniem.  
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7. W przypadku, gdy przedszkole nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych, opłatę za   

       pobyt dziecka w przedszkolu umniejsza się o 1/20 za każdy dzień zamknięcia przedszkola.  

8. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników placówki 

9. Pracownicy zatrudnieni  w przedszkolu mogą korzystać  z 1,2 lub 3 posiłków. Ustala się  odpłatność  

       za wyżywienie w wysokości 100% stawki określonej Uchwałą Rady Gminy 

10. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie  

11. O ilości wykupywanych posiłków decydują rodzice 

12. Koszty przygotowania posiłków oraz wysokość stawki żywieniowej ustala Rada Gminy, 

13. W przypadku absencji dziecka w przedszkolu stawka żywieniowa i za korzystanie z usług  

       przedszkolnych podlega zwrotowi od drugiego dnia po zgłoszeniu nieobecności do końca jej trwania. 

14. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry w  terminie do dnia 15 każdego  

       miesiąca. 

15. Za zwłokę w uiszczaniu opłat przedszkole może naliczać odsetki karne. 

 

Cele i zadania przedszkola 
§ 6  

 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz w przepisach wydawanych na jej podstawie.  
1.    Wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intelektualne potrzebne im w   

       codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;  

2.Buduje system wartości, w tym wychowuje dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co   

     złe;  

3. Kształtuje u dzieci odporności emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie w  nowych 

     i trudnych sytuacjach, w tym także przygotowuje do łagodnego znoszenia stresów i porażek;  

4. Rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i    

     dorosłymi;  

5.   Stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych   

      możliwościach fizycznych i intelektualnych;  

6.  Wykazuje troskę o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęca do uczestnictwa w zabawach  

      i grach sportowych;  

7.  Buduje dziecięcą wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwija   

     umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały  dla innych;  

8.  Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności wypowiadania się poprzez   

      muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;  

9.   Kształtuje u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy  rówieśniczej i wspólnoty     

      narodowej) oraz postawy patriotycznej;  

10. Zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i   

      samodzielności, a także kształtuje te wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji     

      szkolnej.  

11.Współpracuje z rodziną i pomaga jej w opiece nad dzieckiem i jego wychowaniem. 

12. Organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla dzieci i ich rodziców 

 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola.  

 

Praca wychowawczo - dydaktyczna 
 

§ 7  
Sposób realizacji zadań wynikających z ustawy jest określony w Podstawie Programowej wychowania  w 

przedszkolu zatwierdzonego przez MEN z dnia 23grudnia 2008   ( Dz. U z 2009, NR 4 poz. 17), a praca 

wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora przedszkola programy wychowania przedszkolnego. 

Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

1. Wynikające  z  celów  przedszkole ,zadania realizowane są w ramach następujących obszarów 

edukacyjnych: 

- zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym    

   środowisku 
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- uwzględnienie indywidualnych  potrzeb dziecka , troska o zapewnienie równych szans , umacnianie  

   wiary  we własne siły i możliwości osiągnięcia sukcesu 

- stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania  

   odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie 

- rozwijanie wrażliwości moralnej 

- kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym  

   doświadczeniu dziecka , otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym 

- rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania  własnych  

   myśli i przeżyć 

- rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz   

   ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej 

- zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i    

   zachowań prozdrowotnych. 

Obszary te są integralnie powiązane tak, aby rozwój osobowości dziecka był wszechstronny.  

1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż pięć godzin dziennie, przy czym: 

 a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy 

niewielkim udziale nauczyciela), 

 b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci – 1/4 czasu) dzieci spędzają na świeżym 

powietrzu (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, 

prace porządkowe i ogrodnicze itd.), 

 c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego 

programu wychowania przedszkolnego, 

 d) pozostały czas – 2/5 czasu – nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne). 

2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. Do religii nie 

prowadzi się osobnego dziennika zajęć, a przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza wpisem i 

swoim podpisem w dzienniku oddziału, w którym zorganizowane są zajęcia z religii. 

3. Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnych dziennikach zajęć terapii 

logopedycznej. 

4. Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęć terapeutycznych. 

5. Przedszkole także podtrzymuje u dzieci poczucie tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez 

uczestnictwo dzieci w lekcjach religii oraz spotkaniach z ludźmi kultury i sztuki, poznawaniu 

najbliższej okolicy podczas wycieczek, zwiedzaniu Muzeum Ziemi Komornickiej 

6. Przedszkole udziela dzieciom pomocy w zakresie psychologiczno – pedagogicznym poprzez 

systematyczną obserwację, wnioskowanie i współpracę z Poradnią Psychologiczno –Pedagogiczną. 

7. Na terenie przedszkola  są organizowane zajęcia i ćwiczenia logopedyczne i korekcyjne,                  

badania przesiewowe, prelekcje dla rodziców,  spotkania z pracownikami poradni psychologiczno – 

pedagogicznej. 

8. Przedszkole w miarę swoich możliwości sprawuje także opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

organizuje wtedy konsultacje z lekarzem, odnośnie indywidualnej pracy nauczyciela z wychowankiem. 

9. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest  w programie rozwoju placówki, 

w projektach edukacyjnych i w planach poszczególnych oddziałów przedszkolnych 

10. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest 

dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 do 30 minut. 

11. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk  pedagogicznych dla kandydatów na   

Nauczycieli 

 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 
§ 8 

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do   

      przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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§ 9 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu 

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

§ 10 

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcyń grup 

wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z: 

a) rodzicami dzieci, 

b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

c) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

e) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci 

 

§ 11 

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

a) dziecka, 

b) rodziców dziecka, 

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

d) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

  

§ 12 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie: 

a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych    

     oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

b) porad i konsultacji. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

§ 13 

 

1. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników tych zajęć wynosi  

     do 5. 

2. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia 

komunikacji językowej oraz utrudniają naukę. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4. 

3. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z dysfunkcjami i 

zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 10. 

 

§ 14 

 

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli 

prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

 

§ 15 

1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu 

rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a także zaplanowanie wsparcia związanego z 

rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

3. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista 

informuje o tym niezwłocznie dyrektora. 

§ 16 

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do 

obowiązków zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz 

specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, tworzy dyrektor. 

3. Zespół tworzony jest dla: 

a) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii, 

b) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną – niezwłocznie po przekazaniu przez 

nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka 

taką pomocą. 

4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może koordynować pracę kilku 

zespołów. 

5. Zadania i sposób działania zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy szczególne. 

 

§ 17 

 

Zadaniem pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym 

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dziecka, 

b) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 

realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej. 

 

§ 18 

 

Zadaniem logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest: 

a) prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej i pisma, 

b) diagnozowanie logopedyczne oraz, odpowiednio do jego wyników, udzielanie pomocy 

logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy 

z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z tym dzieckiem, 

c) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, 

d) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej, 

e) współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka. 

 

              Sprawy opiekuńcze i bezpieczeństwo 
 

§ 19 

 

1. Placówka sprawuje opiekę w czasie pobytu dziecka w przedszkolu i w trakcie zajęć poza jego terenem, 

odpowiednio do wieku dzieci i ich potrzeb, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i   higieny 

2. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczycielki, która organizuje im zabawy i zajęcia 

dyd. – wych. zgodne z programem i miesięcznym planem zajęć. 
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3.  Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, zapewnia im 

pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. 

4. Każdorazowo  nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci ( sale zajęć , szatnia ,łazienka, plac 

zabaw) oraz sprzęt , pomoce i inne narzędzia. 

5. Podczas zajęć wymagających szczególnej ostrożności, nauczyciel zobowiązany jest prosić o pomoc 

innego pracownika przedszkola. 

6. Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o 

wszelkich sprawach dotyczących wychowanków 

7. Nauczycielka może opuścić oddział w sytuacji nagłej tylko,  wtedy,  gdy  zapewni w tym czasie  opiekę 

dzieciom innej   upoważnionej osobie 

8. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc 

jest niezbędna oraz powiadomić dyrekcję  oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych 

niepokojących objawach podwyższonej temperatury. 

9. W przypadkach nagłych wszystkie działania  pracowników przedszkola bez względu na zakres ich 

obowiązków, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

10. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale wymaganej  liczby 

opiekunów , zgodnie z regulaminem   spacerów i wycieczek obowiązującym w przedszkolu. Regulamin  

i zasady organizacji  spacerów i wycieczek są określane  zarządzeniem dyrektora przedszkola 

11. Przedszkole w porozumieniu z Radą Rodziców i Ośrodkiem Pomocy Społecznej, otacza opieką dzieci, 

którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest doraźna pomoc materialna. 

12. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców  (opiekunów) lub przez 

upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. Upoważnienie wymagane jest na 

piśmie. 

13. Nauczycielki zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze dziecka  

        z przedszkola  

14. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka  osobie upoważnionej  w przypadku, gdy stan osoby      

   odbierającej będzie wskazywał , że nie jest on wstanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

15. O każdej odmowie wydania dziecka, nauczyciel informuje dyrektora. W tej sytuacji nauczyciel jest   

  zobowiązany do nawiązania kontaktu z rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka. 

16. Życzenie rodziców dotyczące  nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być  

  poświadczone orzeczeniem sądowym. 

17. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 

18. W celu potwierdzenia  przyjścia i wyjścia dziecka  z przedszkola , rodzice są zobowiązani do   

   każdorazowego logowania dziecka , za pomocą otrzymanych kart dostępu w systemie zarzadzania i  

   rozliczeń. 

19. Dziecko należy odebrać  z przedszkola do godziny 17;00. W przypadku nie odebrania dziecko do   

   ustalonej godziny, nauczyciel powinien niezwłocznie  powiadomić rodziców o zaistniałym fakcie oraz   

  zapewnić opiekę  dziecku do czasu przybycia rodziców 

20. W przypadku gdy pod wskazanym numerem  telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców lub prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje  z dzieckiem w przedszkolu przez jedną 

godzinę. Po upływie tego czasu, nauczyciel powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożliwości 

skontaktowania się z rodzicami lub prawnymi opiekunami.    

21. Dzieci uczęszczające do przedszkola winny być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 

wypadków ( na początku września ) 

22. Przedszkole w swoich działaniach stosuje odpowiednie przepisy BHP i p. poż 

 

§ 20 

 

1. Jeden oddział przedszkolny powierzony jest jednej nauczycielce prowadzącej i jednej uzupełniającej. 

2. Dla osiągnięcia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel, jeżeli pozwalają na to 

warunki organizacyjne, prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

3. Przy doborze nauczyciela prowadzącego , dyrektor uwzględnia sugestie rodziców. 

4. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący 

5. Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola. 

- zastępstwa za nieobecnego nauczyciela , nauczyciel zastępujący odnotowuje w dzienniku zajęć. 
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- praca wychowawczo – dydaktyczna w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o 

obowiązujący w danej grupie  miesięczny plan pracy 

6. Wszystkim pracownikom zapewnione są właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy, BHP i p.poż 
 

           Organy przedszkola 
§ 21 

 

Organami przedszkola są : 

1. Dyrektor przedszkola który  : 

- kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną i reprezentują ją na zewnątrz 

- stara się  stworzyć jak najlepsze warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci 

- sprawuje nadzór pedagogiczny oraz dokonuje oceny pracy nauczyciela 

- przewodniczy Radzie Pedagogicznej 

- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami 

- współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi 

- opracowuje projekt budżetu i dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, 

ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie. 

- Przygotowuje arkusz organizacyjny i  ramowego rozkładu dnia , przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu 

- Planuje, opracowuje, organizuje i przeprowadza  mierzenie jakości pracy placówki z uwzględnieniem 

lokalnych potrzeb, ustala sposób jego wykonania , dokumentuje wyniki 

- decyduje o sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników 

- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe pracownikom 

- występuje z wnioskami o odznaczenia i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników przedszkola 

- przygotowuje raport o jakości pracy placówki 

- wspólnie z Radą Pedagogiczną opracowuje Program Rozwoju Przedszkola, z wykorzystaniem wyników 

mierzenia jakości pracy placówki 

- współpracuje z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników 

- administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem 

- wykonanie swych zadań  opiera na współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

- Prowadzi dokumentację kancelaryjno – administracyjną i finansową zgodnie z obowiązującymi 

przepisami 

- Podejmuje decyzję  o przyjęciu lub usunięciu  dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną 

- Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewniając im swobodę działania  zgodnie z 

prawem oraz umożliwia  wymianę informacji między nimi  

- Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych 

W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców a 

w przypadku wyrażania sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych 

organów przedszkola. 

Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność  za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 

przebiegu nauczania , działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz wydawanie przez przedszkole 

dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją 

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu  przez organ prowadzący 

2. Rada Pedagogiczna – kolegialny organ przedszkola w zakresie realizacji zadań dotyczących 

wychowania , kształcenia i opieki  . W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu z dyrektorem pełniącym funkcję przewodniczącego. Rada działa na 

podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu 

Do kompetencji Rady należy . 

- zatwierdzanie planów pracy przedszkola 

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych i eksperymentów 

- podejmowanie uchwał dotyczących organizacji przedszkola, planu finansowego opiniuje propozycje i 

wnioski dyrektora 

- przygotowanie  projektu statutu przedszkola oraz przedstawianie propozycji  jego zmian 

- opracowanie programu rozwoju placówki 



 9 

- podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy 

- może wnioskować do organu prowadzącego przedszkole o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, 

dyrektora lub nauczyciela lub o odwołanie dyrektora 

Rada pedagogiczna opiniuje: 

    -    projekt planu finansowego przedszkola  

    -   opiniuje propozycje dydaktyczno – wychowawczych  zatwierdzanych przez dyrektora do użytku w    

         przedszkolu 

- wnioski dyrektora o nagrody, odznaczenia  i wyróżnienia dla nauczycieli 

- organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia 

- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych i 

opiekuńczych 

 

Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych  zebraniach zgodnie z harmonogramem. Uchwały 

Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 liczby jej 

członków. 

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane 

Nauczycielki obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka  

mogą być udzielane  tylko rodzicom lub prawnym opiekunom. 

W zebraniach  rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez  

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

Rada pedagogiczna  powołuje spośród siebie  zespół do rozstrzygania  ewentualnych  spraw spornych i 

uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji 

Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.  

3. Rada Rodziców- stanowi reprezentację rodziców wychowanków i wybierany jest na zebraniu 

ogólnym. 

Rada Rodziców występuje do Rady Pedagogicznej lub dyrektora  z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw przedszkola. Raz na semestr organizowane są zebrania rodziców z udziałem Rady 

Pedagogicznej w celu wymiany informacji  o podejmowanych działaniach i decyzjach, w posiedzeniach 

Rady może brać udział  z głosem doradczym dyrektor  

Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być 

sprzeczny  ze statutem przedszkola 

 Rada Rodziców może występować do dyrektora lub rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola 

§ 22 

 

1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

   Formy współpracy są następujące : 

- dyrektor na walnym zebraniu zapoznaje rodziców z głównymi założeniami rocznego planu pracy  

     przedszkola i kierunkami działalności dodatkowej 

- nauczyciele podczas zebrań grupowych, zajęć otwartych oraz na bieżąco ( na tablicy ogłoszeń dla 

 rodziców ) przedstawia zamierzenia wych. – dyd. i plany na dany miesiąc 

- nauczyciel dostarcza rodzicom rzetelnej informacji na temat zachowania , zdrowia , postępów i rozwoju  

ich dziecka 

- rodzice mają prawo do wyrażania i przekazywania organowi nadzorującemu opinii na temat pracy  

nauczyciela 

2. Rada Rodziców może w celu wspierania działalności statutowej  przedszkola gromadzić fundusze  z  

dobrowolnych składek lub innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady określa Regulamin 

działalności Rady Rodziców 

3. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola 

 

§ 23 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich 

kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji. 
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2. Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów Dyrektor, a Rada 

Pedagogiczna: 

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

           - indywidualnych rozmów, 

           - nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek dyrektora lub rady   

             pedagogicznej- w ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku. 

           - na zwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwołanych na wniosek dyrektora lub rady   

             pedagogicznej z udziałem przedstawiciela sprawującego nadzór  pedagogiczny-  w ciągu 14 dni     

             od daty złożenia wniosku. 

3. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do: 

            - w przypadku spraw wychowawczo-dydaktycznych lub opiekuńczych do organu sprawującego   

              nadzór pedagogiczny, 

            - w zakresie spraw administracyjno- finansowych do organu prowadzącego. 

             

4.  Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (Rodzice) powinni dążyć do polubownego   

          rozwiązywania sporów w toku: 

            - indywidualnej rozmowy: nauczyciel- rodzic, 

            - indywidualnej rozmowy: nauczyciel- rodzic z udziałem dyrektora, 

            - indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami, 

            - zebranie z rodzicami na wniosek nauczyciela, rodzica lub dyrektora w ciągu 14 dni od daty   

                złożenia wniosku do dyrektora przedszkola, 

            - zebranie z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli lub dyrektora z udziałem przedstawiciela   

               organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od daty  złożenia wniosku do   

              dyrektora przedszkola. 

         

    Organizacja przedszkola 
§ 24 

 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej przez organ prowadzący 

zgodnie z paragrafem 3 pkt 3 

§ 25 

 

1. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

przedszkola opracowany przez dyrektora w terminie ustalonym przez organ prowadzący.  

     Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący w porozumieniu z organem   sprawującym  

     nadzór  pedagogiczny. 

2. Arkusz organizacji przedszkola określa : 

- czas pracy poszczególnych oddziałów ( jest uwarunkowany potrzebami środow. ) 

- liczbę pracowników pedagogicznych, obsługi i administracyjnych 

- liczbę godzin etatowych i ponadwymiarowych 

- zajęcia dodatkowe dzieci 

3. W przedszkolu istnieje możliwość prowadzenia grup skróconych. 

§ 26 

 

1.   Do realizacji zadań statutowych  Przedszkole posiada sale zajęć I, II , III, IV, V , VI, salkę rekreacyjną,  

   kuchnie , szatnię  dla dzieci i personelu,  pokój intendentki, pokój  nauczycielski, łazienki.  

2. Dzieci maja możliwość  codziennego korzystania  z ogrodu przedszkolnego  z odpowiednio dobranymi  

urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

 

§ 27 

 

Kryteria przyjmowania dzieci do przedszkola  określone zostały w Regulaminie przeprowadzania 

rekrutacji dzieci do Przedszkola Króla Maciusia I w Komornikach . 
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§ 28 
 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według 

zbliżonego wieku lub potrzeb. 

§ 29 

 

1. Liczba dzieci w oddziałach w Komornikach nie może przekraczać 25 osób a grupie VI - 18 

2. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne, jednak wtedy liczba dzieci w oddziale nie 

powinna przekraczać 20 w tym 1 – 2 niepełnosprawnych. 

3. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu orzeczenia poradni psych. 

– pedag. określającego jego poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.  

 

§ 30 

 

1. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu 

z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania zdrowotne i higienę 

pracy dzieci i nauczycieli oraz oczekiwania rodziców. 

 

 

 

             Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 
§  31 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i specjaliści wspomagający rozwój    

     dziecka  oraz personel obsługowy i administracyjny: 

- nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym  do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 

- logopeda 

- psycholog 

- intendentka 

- referent biurowy 

- kucharka 

- pomoc kuchenna 

- woźna dla każdego oddziału 

- pomoc wychowawcza dla dzieci 3 letnich 

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania pracowników o których mowa w ust.1 określają odrębne   

      przepisy. 

3. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów za zgodą organu prowadzącego może   być     

      utworzone stanowisko  wicedyrektora 

§ 32 

 

1. Nauczyciele prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, są odpowiedzialni za jakość  

 i wyniki tej pracy oraz za bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci. 

2. Do podstawowych zadań nauczyciela przedszkola należy: 

- dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków, ponoszenie odpowiedzialności za ich życie 

- tworzenie korzystnych warunków dla rozwijania indywidualnych cech osobowości dziecka jego 

zainteresowań i zdolności 

- współpraca ze specjalistami z różnych dziedzin 

- dbałość o warsztat pracy oraz gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń 

  -    realizowanie zadań  opiekuńczych i wychowawczych  uwzględniające potrzeby  i zainteresowania   

       dzieci  

  -    prowadzenie diagnozy przedszkolnej  w roku poprzedzającym naukę w klasie I Szkoły Podstawowej 

3. Nauczyciel prowadzi dokumentację dotyczącą oddziału: 

- dziennik zajęć 

- miesięczny plan pracy 

- karty obserwacji wychowanków 
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- zeszyt współpracy z rodzicami 

- Arkusze diagnozy dzieci 5 letnich 

4. Nauczyciele korzystają w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora 

przedszkola , a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i 

naukowych 

5. Nauczyciele uczestniczą w warsztatach metodycznych w celu stałego podnoszenia swoich kwalifikacji. 

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego  

rodzicami w celu : 

- poznania potrzeb rozwojowych każdego dziecka i całej grupy 

- ustalenia form oddziaływań wychowawczych wobec każdego dziecka i całej grupy 

- współpracuje z rodzicami i włącza ich w działalność przedszkola 

7. Nauczyciele biorą czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizują jej postanowienia i uchwały 

8. Inicjują, organizują imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym , kulturalnym, lub 

rekreacyjno-  sportowym 

9. Nauczyciele przedszkola w Komornikach w swojej pracy wykorzystują dorobek pedagogiczny   

      J. Korczaka i propagują jego idee w środowisku 

10. Nauczyciel ma prawo podejmować decyzje o wyborze programu nauczania, dobierać  formy i metody  

   pracy . 

11. Nauczyciel może opracowywać i wdrażać przedsięwzięcia  na rzecz doskonalenia swojej pracy i  

   podnoszenia jakości pracy przedszkola 

12. Nauczyciel ma prawo do ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego oraz  do możliwości    

  odbycia prawidłowego stażu 

13. Nauczyciel ma prawo do pomocy w spełnianiu wymagań  w zakresie jakości pracy placówki oraz w  

   podejmowaniu nowatorskich form pracy 

14. Nauczyciel może publikować materiały związane z wykonywana pracą i uczestniczyć w wymianie 

doświadczeń pomiędzy placówkami. 

 Do zadań wicedyrektora należy; 

15. Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z obowiązującym  wymiarem 

godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość 

16. Odpowiedzialność za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci 

17. Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego 

18. Współdziałanie w opracowywaniu  rocznych planów działania 

19. Gromadzenie informacji  o pracy nauczycieli   w celu dokonania oceny 

20. Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań 

21. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu poznanie i zabezpieczenie  potrzeb 

rozwojowych   dzieci i dokumentowanie  tych obserwacji 

22. Odpowiedzialność za współpracę z rodzicami 

23. Podejmowanie działań na rzecz środowiska 

24. Ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i obsługowych 

25. Prowadzenie hospitacji  wybranych zajęć  i wydawanie poleceń pohospitacyjnych 

26. Sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami 

27. Sporządzanie sprawozdań o pracy przedszkola 

28. Opracowywanie wzorów dokumentów  wewnętrznych  do pracy wychowawczo – dydaktycznej 

29. Kontrola dokumentacji dydaktyczno- wychowawczej nauczyciela 

30. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną 

31. Gromadzenie informacji  o pomocy rodzinie świadczonej przez różne instytucje 

32. Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej aktywny 

33. Dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia 

34. Dbanie o estetykę  i kulturę w miejscu pracy , przestrzeganie zasad współżycia społecznego  

35. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.  

§ 33 

 

Do zadań logopedy należy: 

1. Przeprowadzanie badań wstępnych w celu ustalenia mowy dziecka 

2. Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednia do jego wyników , organizowanie pomocy 

logopedycznej 
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3. Prowadzenie terapii  logopedycznej indywidualnej i  w grupach dzieci u których stwierdzono 

nieprawidłowości w rozwoju mowy 

4. Organizowaniu pomocy logopedycznej  dla dzieci z trudnościami w czytaniu przy ścisłej współpracy z 

nauczycielem 

5. Prowadzenia doradztwa logopedycznego dla nauczycieli i rodziców na zasadzie  współpracy w celu 

ujednolicenia terapii. 

6. Udział w posiedzeniach Rady pedagogicznej i zebraniach z rodzicami. 

7. Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 

 

Do zadań i odpowiedzialności  nauczycieli i instruktorów  prowadzących zajęcia dodatkowe należy: 

8.   Planowanie , organizowanie  i prowadzenie  zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość. 

9.  Rozpoznawanie  potrzeb , możliwości  zdolności i zainteresowań  wychowanków ,dokumentowanie 

zajęć . Informowanie rodziców  o postępach i trudnościach  na jakie  napotykają dzieci 

10. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż 

11. Podpisywanie listy obecności 

12. Dbanie o estetykę i   kulturę  w miejscu pracy , przestrzeganie zasad współżycia społecznego 

13. Odpowiedzialność za  życie , zdrowie  i bezpieczeństwo   psychiczne , fizyczne  i harmonijny rozwój 

powierzonych jego opiece dzieci 

14. Dbanie o dobro przedszkola , powierzone mienie , utrzymanie pomieszczeń , sprzętu  i pomocy do 

pracy  w należytym stanie. 

 

§  34 

 

1. W przedszkolu   zatrudnieni są pracownicy obsługi i administracji . Ich podstawowym  zadaniem jest   

     zapewnienie sprawnego działania  przedszkola jako instytucji publicznej ,  utrzymanie obiektu i jego     

     otoczenia  w ładzie i porządku 

2. Szczegółowe zadania pracowników obsługi stanowią załącznik statutu 

3. Stosunek pracy pracowników obsługi regulują odrębne przepisy 

 

          Wychowankowie przedszkola 
§ 35 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat. Dzieci , którym odroczono realizację obowiązku 

szkolnego  mogą uczęszczać do przedszkola  nie dłużej niż  do 8 roku życia.  

2. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły podstawowej,  

w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej 

3. Dziecko w wieku pięciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten 

może być spełniany również przez uczęszczanie, odpowiednio, do przedszkola: za granicą, przy 

przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce. 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 3, są obowiązani: dopełnić 

czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej, zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia, informować dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, w terminie do 30 września każdego roku, o realizacji 

tego obowiązku spełnianego w sposób określony w ust. 3. 

5. Przez niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 proc. obowiązkowych 

zajęć edukacyjnych w przedszkolu. 

6. Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w ust. 3, podlega egzekucji w trybie przepisów  

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola są za zgodą rodziców ubezpieczane od następstw 

nieszczęśliwych wypadków 

8. Na terenie placówki nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi lekarskie bez porozumienia z 

rodzicami. 
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9. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzice zobowiązani są do zgłaszania przyczyny 

jego nieobecności.   

10. Z chwilą wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej, rodzice zobowiązani są do powiadomienia o tym 

fakcie dyrekcję przedszkola. 

11. Wszelkie sprawy związane z pobytem dziecka w przedszkolu należy zgłaszać nauczycielce lub 

dyrekcji bez udziału dzieci 

§ 36 
 

Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności do : 

1. Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z 

zasadami higieny 

2. Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i 

poszanowania jego godności osobistej 

3. Życzliwego i podmiotowego traktowania w całym procesie wychowawczym. 

4. Opieki i ochrony oraz poszanowania własności 

5. Partnerskiej rozmowy na każdy temat 

6. Akceptacji jego osoby 

§ 37 

 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1. Przestrzegać Kodeks Przedszkolaka 

2. Szanować mienie w przedszkolu 

3. Stosować się do przyjętych umów  opracowanych przez dzieci i nauczycieli dotyczących współdziałania  

i współżycia w grupie przedszkolnej  

4. Przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, 

5.Samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, 

6.Wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości, 

7. Przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej, 

8. Szanować wytwory innych dzieci, 

9. Godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem. 

 

§ 38 

 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora , do skreślenia dziecka z listy 

przedszkolaków w następujących przypadkach : 

- gdy rodzice przez okres jednego miesiąca nie zgłoszą i  nie usprawiedliwią nieobecności dziecka 

- gdy rodzice przez okres jednego miesiąca nie wywiązują z obowiązku płatności za pobyt dziecka w 

przedszkolu 

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/prawni opiekunowie otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia 

rodzicom dziecka. 

3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. 

4. Dziecko pięcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego w przedszkolu, do którego 

uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie realizować podstawę programową, w 

przypadku nieuregulowania przez rodzica/prawnego opiekuna zaległości miesięcznej z tytułu opłat za 

pobyt dziecka w przedszkolu. 

 

Rodzice 
§ 39 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1. Przestrzeganie niniejszego statutu 

2. Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce 

3. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej 
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4. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez rodziców, 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo 

5. Terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu 

6. Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach 

pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

7. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej. 

8. Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 5 letnich podlegających obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego, 

9. Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

10. Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, 

11. Inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola. 

 

§ 40 
 

Rodzice mają prawo do : 

1. Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów 

pracy w danym oddziale 

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

edukacyjnych swojego dziecka 

3. Uzyskiwanie porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy 

4.  Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je wspomagać w 

osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do jego potrzeb, 

5. Wyrażaniu i przekazywaniu opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu  

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

przedszkola,. 

§ 41 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie 

roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady Rodziców 

 

Postanowienia końcowe 
§ 42 

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- nauczycieli, 

rodziców, pracowników obsługi 

 

§ 43 

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich, ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora 

przedszkola 

§ 44 

Regulaminy działalności uchwalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne  z 

postanowieniami niniejszego statutu 

§ 45 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

3. Z wnioskiem o zmianę lub uchwalenie nowego statutu mogą wystąpić Dyrektor, Rada    Pedagogiczna, 

Rada Rodziców lub Rada Przedszkola. 

4. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej 

5.  Uchwała w sprawie zmiany statutu lub w sprawie uchwalenia nowego statutu wchodzi w życie w 

terminie przez nią określonym 
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§ 46 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu 

Pracy i Kodeksu Cywilnego. 

 

Znowelizowany   Statut Przedszkola w Komornikach zgodnie z Rozporządzeniem MEN  z 9 lutego 2007 r 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół ( Dz. U.  nr 35 poz222)  został 

uchwalony na Radzie Pedagogicznej w dniu   28.02.2014 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia 

Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut uchwalony dnia  15.11.2013 
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Załączniki nr 1 

 

Szczegółowy zakres obowiązków innych pracowników przedszkola 
 

I .Obowiązki intendenta 

 

1. Prowadzi zaopatrzenie placówki. Kieruje i sprawuje nadzór nad żywieniem w placówce oraz sprawuje 

nadzór nad pracownikami kuchni 

2. Dokonuje systematycznego zaopatrzenia w artykuły żywnościowe i gospodarcze. 

3. Odpowiada za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych, za ich jakość i termin 

przydatności do spożycia 

4. Prowadzi rejestr procesów produkcyjnych 

5. Prowadzi arkusze oceny i odbioru dostaw 

6. Prowadzi arkusze monitorowania temperatury i wilgotności 

7. Prowadzi rejestr mycia i dezynfekcji lodówek 

8. Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi, 

dbając o ich kaloryczność oraz zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci. 

9. Sporządza raporty żywieniowe oraz dopilnowuje utrzymania się w stawce żywieniowej 

10. Prowadzi na bieżąco karty ilościowo - wartościowe 

11. Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni do 

wiadomości rodziców 

12. Zgłasza dyrektorowi zauważone uszkodzenia i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa 

dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i pracowników  

13. Utrzymuje czystość i porządek w magazynach żywnościowych  zgodnie z przepisami sanitarnymi i bhp 

14. Czuwa nad realizacja systemu HACCP 

15. Przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentacji 

finansowo – księgowej 

16. Odpowiada za sumienne i rzetelne wykonanie nałożonych obowiązków oraz materialnie za powierzone 

sumy pieniężne pobrane w ramach zaliczek. 

17. Wykonuje inne prace wynikające z potrzeb placówki zaleconych przez dyrektora 

 

II. Obowiązki kucharki 

1. Organizuje pracę personelu kuchni 

2. Przygotowuje punktualnie, zdrowe i higieniczne posiłki zgodnie z normami żywieniowymi i 

sanitarnymi. 

3. Przyjmuje produkty z magazynu , kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych, dba o racjonalne ich 

zużycie 

4. Dba o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowani ich zgodnie z gramaturą. 

5. Prowadzi magazyn podręczny 

6. Utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń 

kuchennych 

7. Używa czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania codziennych obowiazków 

8. Powadzi rejestr mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego i lodówki oraz  

pomieszczeń kuchennych WC, szafek na odzież 

9. Bierze udział w ustalaniu jadłospisów 

10. Gromadzi i opisuje próbki żywieniowe na potrzeby kontroli sanitarno – epidemiologicznej 

11. Przestrzega ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej efektywny, 

przestrzega przepisów BHP , p.poż, wykonywania badań okresowych 

12. Wykonuje inne prace wynikające z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora 

 

III. Obowiązki pomocy kuchennej 

1. Pomaga kucharce w przyrządzaniu posiłków zgodnie z normami żywieniowymi i sanitarnymi 

2. Utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne zgodnie z przepisami sanitarnymi i BHP 

3. Dezynfekuje stoły , sprzęty, podłogi i toalety środkami dezynfekującymi 

4. Używa sprzętu zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem 

5. Dba o właściwe segregowanie odpadów  i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce 



 18 

6. Używa czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania  codziennych obowiązków 

7. Przestrzega przepisów BHP i p.poż i wykonywania badań okresowych  

 

IV. Obowiązki woźnych  

1.  Utrzymują w nienagannej czystości powierzone ich opiece pomieszczenia oraz dbają o  powierzony  im 

sprzęt 

4. Nakrywają do stołu i sprzątają sale bezpośrednio po spożyciu przez dzieci posiłku, wietrzą sale,  myją 

naczynia po posiłkach, dbają o czystość naczyń ( wyparzają po każdym posiłku) 

5. W oddziałach gdzie przebywają dzieci młodsze , przygotowują salę do poobiedniego odpoczynku oraz 

bezpośrednio po nim porządkują salę 

6. Codziennie odkurzają wykładziny, czyszczą podłogi, wycierają kurze z półek, szafek i parapetów, 

czyszczą toalety, opróżniają kosze. 

7. Raz w miesiącu pastują podłogi 

8. Raz w tygodniu dezynfekują stoły podłogi środkami dezynfekującymi 

9. Używają odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków 

10. Pomagają nauczycielce w spełnianiu czynności opiekuńczych i obsługowych oraz innych wynikających 

z rozkładu dnia 

11. Uczestniczą w spacerach i wycieczkach w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieci 

12. Piorą wg potrzeb firanki ,ręczniki  ,kitle. 

13. Przestrzegają przepisów BHP i p.poż oraz wykonywania badań okresowych 

14. Dbają o estetykę i kulturę w miejscu pracy  

15. Wykonują inne czynności polecone przez dyrektora a wynikające z organizacji pracy w przedszkolu. 

  

V. Obowiązki pracownika do prac ciężkich 

 

1. Utrzymuje czystość i porządek  wokół przedszkola i na jego posesji, kosi trawę, przycina   

    żywopłot, zagrabia liście, w okresie zimy odśnieża dojście do przedszkola, oczyszcza     

    schody ze śniegu i lodu. 

2. Wykonuje prace konserwacyjne i naprawcze na terenie przedszkola i ogrodu 

3.  Kontroluje właściwe funkcjonowanie urządzeń i sprzętów zgodnie z przepisami BHP i  p.poż 

4. Utrzymuje porządek w piwnicy 

5. Oczyszcza kosze na śmieci na terenie ogrodu 

6. Dba o bezpieczny stan urządzeń na ogrodzie 

7. Dba o piaskownice ( zagrabianie i uzupełnianie piasku) 

8. Pomaga przy rozładunku towaru 

9. Pomaga przy organizacji imprez przedszkolnych 

10.Przestrzega przepisów BHP i p.poż oraz wykonywania badań okresowych 

11.Zgłasza dyrekcji zauważone uszkodzenia i niesprawności, które mogą stwarzać groźne następstwa dla 

zdrowia i życia  przebywających w przedszkolu  dzieci i pracowników 

12. Dba o estetykę i kulturę w miejscu pracy 

13. Wykonuje inne prace  wynikające z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora 

 

VI. Obowiązki pomocy wychowawczej 

1. Pomaga nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi 

2. Pomaga dzieciom w rozbieraniu się i ubieraniu 

3. Opiekuje się dziećmi podczas wycieczek i spacerów 

4. Zapewnia pomoc dzieciom podczas posiłków , zabawy , zabiegów higienicznych oraz w sytuacjach tego   

     wymagających. 

5. Pomaga nauczycielce w przygotowaniu zajęć 

6. Bierze udział w przygotowywaniu dekoracji 

7. Czuwa nad bezpieczeństwem dzieci podczas ich całego pobytu w przedszkolu 

8. Dba o mienie przedszkola , przestrzega przepisów BHP i p.poż, oraz wykonuje badania okresowe. 

9.   Dba o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzega zasad współżycia społecznego 

10. Zgłasza  dyrekcji placówki  zauważonych uszkodzeń i nieprawidłowości, które mogły by zagrażać  

       bezpieczeństwu dzieci i dorosłych 

11. Wykonuje inne prace wynikające z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora  
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VII .Obowiązki referenta biurowego 

 

1. Prowadzenie biura  przedszkola, rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących,  prowadzenie 

korespondencji . 

2. Redagowanie pism dotyczących bieżącej działalności przedszkola 

3. Prowadzenie teczek osobowych pracowników 

4. Dostarczanie pracownikom kopi listy płac i potwierdzających odprowadzenie składek ZUS 

5. Prowadzenie list obecności  i ewidencji czasu pracy  pracowników, prowadzenie kart urlopowych 

6. Rejestracja  rachunków bieżących, rozliczanie gotówki  z rachunkami 

7. Przygotowywanie materiałów do rocznych planów budżetowych 

8. Rejestracja zwolnień lekarskich 

9. Kontrola terminów badań okresowych wszystkich pracowników 

10. Wykonywanie ogłoszeń dotyczących bieżącej działalności przedszkola 

11. Przygotowywanie materiałów do corocznej rekrutacji dzieci do przedszkola 

12. Kontrolowanie terminów nagród jubileuszowych, wysługi  i przeszeregowań 

13.  Pisanie premii  pracowników obsługi i administracji  oraz godzin ponadwymiarowych nauczycieli  

 ( do 20 dnia każdego miesiąca ) po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola 

14. Przygotowywanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli 

15. Sporządzanie okresowej inwentury  , prowadzenie księgi inwentarzowej, kartotek, wpisywanie 

sprzętów  na wywieszki inwentarzowe po ich uprzednim ocenieniu 

16. Uczestniczenie w kasacjach  i spisach z natury  majątku przedszkola 

17. Pomoc w zaopatrywanie  przedszkola w sprzęty, pomoce dydaktyczne, artykuły biurowe 

18. Przygotowanie materiałów do odpłatności za Przedszkole.    

19. Zbieranie odpłatności  za Przedszkole  i za zajęcia dodatkowe i imprezy dodatkowe, odprowadzanie 

kwot do banku, miesięczne rozliczenie odpłatności za Przedszkole. 

20. Ewidencjonowanie kwitariuszy. 

21. Prowadzenie Systemu Informacji Oświatowej 

22. Śledzenie stron internetowych  Kuratorium Oświaty i Urzędu Gminy 

23. wykonywanie innych prac   wynikających z potrzeb przedszkola zaleconych przez dyrektora 

24. dbanie o powierzony sprzęt, jego sprawne funkcjonowanie, konserwację i  prawidłowe zabezpieczenie  

powierzonego mienia 

25. Podejmowanie przedsięwzięć  zapobiegających  powstawaniu strat   i szkód w mieniu a także 

zapewniających  sprawne ich ograniczenie lub likwidację 

26.  Przestrzeganie czasu pracy, przepisów BHP i p. poż, wykonywanie badań okresowych 

27. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i chronienie informacji , których ujawnienie  może narazić 

Przedszkole lub konkretne osoby  na szkody materialne lub moralne 

28. Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać  groźne następstwa 

dla zdrowia i życia  przebywających w przedszkolu  dzieci i pracowników lub przynieść szkodę w 

mieniu  przedszkola 

29. Odpowiedzialność materiałowa za dokumentację , archiwum  i pieczęcie przedszkola     
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