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STATUT PRZEDSZKOLA 

( Projekt organizacji placówki ) 

 

Artystyczno – Językowe „Super Przedszkole" 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

 

1. Przedszkole nosi nazwę: Artystyczno – Językowe „SUPER PRZEDSZKOLE”  

Siedziba Przedszkola : ul. E. J. Osmańczyka 22 lok. 161  01-494 Warszawa  

2. Przedszkole posługuje sie pieczęcią: 

 

ARTYSTYCZNO - JĘZYKOWE 

"SUPER PRZEDSZKOLE" 

01-494 Warszawa, ul. Osmańczyka 22 

NIP: 522-15-60-533, REGON: 147019675 

 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Włodzimierz Pawłowski  

Siedziba organu prowadzącego : ul. K. Irzykowskiego 4/37 01-317 Warszawa 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

5. Przedszkole działa na podstawie: 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) 

 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 1943 

z późn. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w 

stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
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kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 

ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 

 Niniejszego dokumentu. 

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

1)  przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne  Artystyczno – Językowe „SUPER 

PRZEDSZKOLE” ul. E. J. Osmańczyka 22 lok. 161  01-494 Warszawa  

2)  statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Artystyczno – Językowe 

„SUPER PRZEDSZKOLE” ul. E. J. Osmańczyka 22 lok. 161  01-494 Warszawa  

3)  nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

przedszkola, 

4)  rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola 

§ 2 

 

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

przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.    

2. Celami priorytetowymi podczas całodniowej realizacji podstawy programowej jest 

kształtowanie u dzieci prawidłowej postawy w następujących sferach życia: 

−  społecznej: uczenie dzieci budowania poprawnych relacji z innymi dziećmi i dorosłymi 

oraz wypracowania u dzieci silnej przynależności do grupy społecznej (tj. rodzina, grupa 

rówieśnicza) jak również poprawnej postawy patriotycznej, umożliwienie dzieciom 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej, 

−  zdrowotnej: czuwanie nad sprawnością fizyczną dzieci przez organizowanie gier i zabaw 

ruchowych, kształtowanie u dzieci prawidłowych nawyków higieny osobistej, 

−  edukacyjnej: przekazywanie wiedzy z różnych dziedzin nauki oraz uwrażliwianie dzieci na 

zróżnicowane możliwości intelektualne i fizyczne u innych ludzi; nieograniczanie ciekawości 

dzieci w poznawaniu świata oraz wspieraniu ich samodzielności i aktywności w 

pozyskiwaniu wiedzy niezbędnej do kontynuowania nauki w szkole, 

−  estetycznej: uwrażliwianie dzieci na piękno sztuki poprzez możliwość ich wypowiedzi 

poprzez muzykę, różne formy teatralne, plastykę, 
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- terapeutycznej: obejmowanie działaniami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych z orzeczeniem o niepełnosprawności tj.: dzieci 

z zaburzeniami rozwojowymi, z zagrożeniem niedostosowaniem społecznym, dzieci z 

zaburzeniami komunikacji językowej oraz dzieci szczególnie uzdolnione. 

3. Celami przedszkola uwzględniającymi wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz 

wspomaganie rodziny w ramach Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej jest: 

- kierowanie w określonych, indywidualnych przypadkach za zgodą i na wniosek rodziców 

do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub na badania lekarskie celem uzyskania opinii 

i wskazówek do pracy wspomagającej rozwój dziecka, 

- organizowanie pracy indywidualnej i zajęć wspomagających rozwój dziecka, 

- współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia kierunku działań w środowisku domowym, 

- organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli 

−  pomoc dzieciom w rozwoju ich uzdolnień i umiejętności manualnych oraz intelektualnych 

niezbędnych w życiu jak i w dalszej nauce szkolnej, 

- 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– odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka, 

−  konstruowanie systemu wartości wspomagającego zdolności odróżniania dobra od zła,  

−  pomoc dzieciom w wypracowaniu pewnych schematów umożliwiających radzenie sobie ze 

stresem wynikającym ze znalezienia się w nowych i często trudnych sytuacjach oraz będącym 

wynikiem odniesionych porażek, 

- zapewnienie dzieciom z dysfunkcjami lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

rozwoju, w tym ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji szkolnej, 

−  zapewnienie opieki nad dziećmi w czasie ich pobytu w przedszkolu  i podczas wycieczek. 

4. Zadania wynikające z powyższych celów, przedszkole realizować będzie wykorzystując 

różne formy przekazu, uwzględniając indywidualne potrzeby dzieci, w następujących 

obszarach: 

− pobyt dziecka placówce:  

zapewnienie dzieciom opieki, stworzenie bezpiecznych warunków podczas nauki i zabawy, 

− nauka: 
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pomoc dzieciom w zrozumieniu panujących powszechnie zasad i norm, nauka 

porozumiewania się z innymi ludźmi przy wykorzystaniu zabawy, poszanowania innych 

ludzi, flory, fauny oraz czyjejś własności, motywowanie do samodzielności, kreatywności 

oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych, rozwijanie u dzieci 

nabytych już zdolności zwłaszcza z zakresu kojarzenia faktów, posługiwania się ołówkiem 

(długopisem), mowy, czynności samoobsługowych, etc, przygotowujących go do nauki w 

szkole, 

− sztuka:  

teatr: dzieci będą wcielały się w różne role, muzyka: dzieci będą łączyły śpiew z tańcem, 

plastyka: dzieci będą wykonywały prace plastyczne wykorzystując różne formy, 

− sport: 

zachęcanie dzieci do uczestniczenia w zabawach ruchowych, 

− zdrowie: 

przestrzeganie poprawnych nawyków higienicznych, 

–   rodzice: 

współpraca z rodzicami dzieci mająca za zadanie wspomaganie ich w procesie 

wychowawczym dziecka. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§ 3 

 

1.  Organami przedszkola są: 

-  dyrektor przedszkola; 

-  rada pedagogiczna; 

-  organ prowadzący. 

2.  Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

rozwoju dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń; 

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 
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Dyrektor przedszkola 

§ 4 

 

1.  Zadania Dyrektora: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach  

2) dyrektor przedszkola w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego: 

nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej przez nauczycieli, 

kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola, 

wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań. 

3) Dyrektor przedszkola opracowuje na każdy rok szkolny plan  nadzoru pedagogicznego, 

który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, 

którego dotyczy plan. 

Plan nadzoru zawiera w szczególności: 

· tematykę i terminy przeprowadzania kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów 

prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

działalności statutowej przedszkola; 

· plan obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz innych 

zajęć i czynności wynikających z działalności statutowej przedszkola; 

4) do dnia 31 sierpnia każdego roku dyrektor przedszkola przedstawia radzie 

pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

5) organizuje pomoc psychologiczną i specjalistyczną dzieciom potrzebującym działań 

wspomagających; 

6) przewodniczy radzie pedagogicznej, czyli organizuje i prowadzi zebrania rady 

pedagogicznej, odpowiada za realizację uchwał podejmowanych przez radę, a także 

wstrzymuje wykonanie jej uchwał, jeśli są sprzeczne z prawem oświatowym; 

7) ustala z radą pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

9) dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub nauczycieli dopuszcza do użytku 

program wychowania przedszkolnego obowiązujący w danym przedszkolu; 

10) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli; 
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11) realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole; 

12) odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy w przedszkolu, właściwych 

warunków pracy i stosunków pracowniczych; 

13) dyrektor współdecyduje w sprawach : 

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

· przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola; 

14) raz w roku dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych 

i higienicznych warunków nauki oraz określa kierunki ich poprawy; 

15) załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola; 

16) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz wspiera rozwój zawodowy 

nauczycieli; 

17) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi 

i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym;  

18)  współpracuje z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, 

19) wspiera rozwój zawodowy nauczycieli, organizuje szkolenia, narady i konferencje, 

współpracuje z placówkami doskonalenia zawodowego. 

 

Rada Pedagogiczna 

§ 5 

 

1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzi dyrektor przedszkola oraz wszyscy pracownicy 

pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez dyrektora 

przedszkola, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. Osoby zaproszone nie posiadają 

uprawnień członków rady pedagogicznej. 
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5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie 

może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami prawa. Zebrania 

rady pedagogicznej są protokołowane. 

6. Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w trakcie roku, po zakończeniu rocznych zajęć, w miarę bieżących potrzeb. 

7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem rady pedagogicznej. 

8. Osoby uczestniczące w posiedzeniu rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy 

służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Członkowie rady 

są również zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które 

mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników przedszkola. 

9. Dyrektor przedszkola może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest 

ona sprzeczna z prawem; w takiej sytuacji dyrektor przedszkola ma obowiązek powiadomić o 

tym organ prowadzący. 

 

Organ prowadzący 

§ 6 

 

1. Do zadań organu prowadzącego należy: 

1) zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola; 

2) gospodarowanie środkami finansowymi przedszkola; 

3) ustalanie wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole; 

4) rekrutacja dzieci do przedszkola; 

5) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki, wychowania i opieki; 

6) wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania; 

7) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

8) czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu przez pracowników 

przedszkola. 
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Rozdział IV 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 7 

Czas pracy przedszkola 

 

1. Dzienny wymiar godzin pracy przedszkola wynosi 11godzin (tj. od 7.00 do 18.00). 

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku. 

Istnieje możliwość pozostawienia dziecka dłużej po uprzednim ustaleniu z opiekunem i za 

dodatkową opłatą. 

2. Praca wychowawczo - dydaktyczno - opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową na podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu 

programów zatwierdzonych przez MEN oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora 

programy wychowania przedszkolnego. 

3. Podstawa programowa realizowana jest w godzinach : 8:30 - 16:30 

 

Praca wychowawczo-dydaktyczna 

§ 8 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania 

przedszkolnego oraz innych programów dopuszczonych do użytku przez dyrektora i 

wpisanych do przedszkolnego zestawu programów. 

2. Dyrektor dopuszcza program na wniosek nauczyciela lub nauczycieli. 

3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany 

samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może tez zaproponować 

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

autora wraz z dokonanymi zmianami. 

4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego powinien być 

dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony. 

5. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w przedszkolu 

jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego . 

6. Program może być dopuszczonych do użytku, gdy zawiera: szczegółowe cele kształcenia i 

wychowania, treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 
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wychowania przedszkolnego, sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z 

uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy z dziećmi, metody przeprowadzania 

analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) oraz gdy jest 

poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym. 

7. Przed dopuszczeniem programu do użytku w przedszkolu dyrektor może zasięgnąć opinii 

nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i 

kwalifikacje do pracy w przedszkolu, konsultanta lub doradcę metodycznego. 

8. Wniosek o dopuszczenie do użytku programu wychowania przedszkolnego nauczyciele 

składają do dnia 10 czerwca każdego roku. 

9. Ostateczne dopuszczenie programu do użytku, poprzedzone zasięgnięciem opinii rady 

pedagogicznej, następuje nie później niż na pierwszym (sierpniowym) posiedzeniu rady 

pedagogicznej przed rozpoczęciem roku szkolnego. 

10. Dla osiągnięcia efektów edukacyjnych przedszkole wspomaga rozwój, wychowuje 

i kształci dzieci w następujących obszarach: 

1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi 

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych. 

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku. 

3) Wspomaganie rozwoju mowy u dzieci. 

4) Wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności ruchowej dzieci. 

6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 

7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 

8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

9) Wychowanie przez sztukę: różne formy plastyczne. 

10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych. 

11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń. 

12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
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15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

11. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i 

turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. Szczegółowe 

zasady bezpieczeństwa podczas tych form pracy oraz sposób ich dokumentowania określa 

„Regulamin spacerów i wycieczek” obowiązujący w przedszkolu. 

12. Poza terenem przedszkola mogą być również organizowane gry i zabawy ruchowe, 

zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, ogrodnicze itp. 

13. Przebywanie dzieci poza terenem przedszkola odbywa się wyłącznie przy sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, tzn. przy temperaturze powietrza powyżej -10 stopni, bez 

deszczu lub silnych opadów śniegu. 

 

 

Organizacja i infrastruktura przedszkola 

§ 9 

 

1. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 3-6 lat. 

2. Liczba dzieci w przedszkolu wynosi 29.  

3. Przedszkole prowadzi dwa oddziały. 

4. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 18.00.  

5. Przedszkole prowadzi działalność cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący. 

6. W soboty i niedziele oraz po godzinach pracy przedszkole zastrzega sobie prawo do 

organizacji imprez okolicznościowych z możliwością udziału dzieci nie będących 

podopiecznymi przedszkola. 

7. Działalność przedszkola jest finansowana przez rodziców w formie czesnego, płatnego 

przez 12 miesięcy w roku pobieranego z góry, do 10 dnia każdego miesiąca, z dotacji  

budżetu miasta oraz sponsorów:  

−   wysokość czesnego ustala organ prowadzący na dany rok szkolny, 

−  ulgi w płatności czesnego zawiera Umowa, która podpisywana jest między przedszkolem a 

Rodzicem dziecka, 

−  w przypadku rezygnacji Rodzica ze świadczonych usług , przedszkole nie jest zobowiązane 

do zwrotu opłat za niewykorzystane usługi, 
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−  jedyną możliwą formą rezygnacji przez Rodzica z miejsca w przedszkolu  jest pisemna 

rezygnacja złożona z 30-sto dniowym okresem wypowiedzenia, a w przypadku  braku  

takiego pisma Rodzic zobowiązuje się do uiszczenia opłaty będącej równowartością sumy 

jaką poniósłby w przypadku uczęszczania dziecka do przedszkola. 

−  opłaty dokonywane są na konto bankowe przedszkola, 

−  od momentu wezwania do zapłaty Rodzic ma 7 dni kalendarzowych na uregulowanie 

zaległej zapłaty. 

8. Każde dziecko powinno być zaopatrzone w:  

−  obuwie na zmianę, 

−  komplet ubranek do przebrania, 

−  komplet pościeli/kocyk wyraźnie oznakowany w sposób umożliwiający jej identyfikację. 

9. Do realizacji celów przedszkole posiada:  

a)  dużą, nowoczesną salę wyposażoną w zabawki, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt audio-

wizualny 

b)  terapeutyczną Salę Doświadczania Światła 

c)  gabinet terapeutyczny 

d)  sektor edukacyjny 

e)  sektor Integracji Sensorycznej 

f)  wc dla dzieci oraz osobne wc dla personelu,  

g)  szatnię dla dzieci,  

h)  pomieszczenie socjalne z aneksem kuchennym. 

10. Archiwum przedszkolne znajduje się w biurze Dyrektora Przedszkola. 

11. 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. 

12. Przedszkole zastrzega sobie prawo do zmiany Ramowego Planu Dnia wynikającej z 

potrzeb dzieci. 

13. Posiłki spożywane na terenie przedszkola pochodzą z firmy cateringowej, a menu 

wywieszone będzie na tablicy informacyjnej w siedzibie przedszkola. 

Śniadanie:  godz. 8:00 

Obiad: godz. 11:45 

Podwieczorek: godz. 15:00 
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Rekrutacja do przedszkola 

§ 10 

 

1. Nabór do przedszkola odbywa się przez cały rok. 

Warunkiem zapisania dziecka do przedszkola jest wpłata wpisowego, która jest opłatą 

jednorazową i bezzwrotną, a wysokość ustalona jest przez organ prowadzący na dany rok 

szkolny.  

2. Przedszkole przyjmuje do przedszkola dzieci posiadających orzeczenie o 

niepełnosprawności. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przedszkole  może przyjąć dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku, a w nadzwyczajnych 2 lata. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat. 

5. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy. 

6. Rodzice dziecka przyjętego do przedszkola na nowy rok szkolny, którzy rezygnują z 

miejsca w przedszkolu, zobowiązani są do złożenia pisemnej rezygnacji przed rozpoczęciem 

roku szkolnego. W przeciwnym razie zobowiązani są do pokrycia kosztów czesnego do czasu 

złożenia takiej rezygnacji. 

7. Dzieci przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń a w przypadku gdy liczba chętnych 

przekroczy liczbę miejsc, dzieci będą przyjmowane według poniższych zasad: 

−  do przedszkola uczęszcza lub uczęszczało jego rodzeństwo (nie stosuje się w przypadku, 

gdy skreślono rodzeństwo z listy, z powodu zalegania z wpłatami), 

−  oboje z rodziców pracuje, 

−  matka lub ojciec samotnie wychowuje dziecko, 

−  pozostałe dzieci zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 

Organ prowadzący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola bez 

podania przyczyny tej decyzji. 

8. W przypadku rażącego naruszenia niniejszego Regulaminu, Organ prowadzący zastrzega 

sobie prawo do natychmiastowego zerwania Umowy o powierzenie opieki nad dzieckiem 

oraz nie ma obowiązku zwrotu niewykorzystanych pieniędzy za usługi. 
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Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

§ 11 

 

1. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dzieci osobiście. Dopuszcza się 

możliwość przyprowadzania i odbierania dzieci przez osoby upoważnione zgłoszone w 

Umowie, jednak to rodzice przejmują odpowiedzialność prawą za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z placówki przez osobę upoważnioną. 

Nie dopuszcza się odbierania dziecka przez osoby: 

−  w stanie nietrzeźwym, 

−  niewskazane w Umowie, 

−  wskazane telefonicznie przez rodzica. 

2. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola odbywa się między 7.00 a 8.00 natomiast 

odbieranie dzieci odbywa się między 16.30 a 18.00. 

 

Rozdział V 

Współpraca przedszkola z rodzicami 

§ 12 

 

1. Rodzice i wszyscy pracownicy przedszkola współpracują ze sobą na rzecz dobra dzieci. 

Pracownicy współpracują z rodzicami na zasadzie partnerstwa i wzajemnego szacunku. 

2. Przedszkole jest dla rodziców placówką przyjazną i otwartą. 

3. Rodzice mają możliwość przekazywania informacji o dziecku w sposób bezpośredni lub 

telefoniczny w godzinach otwarcia przedszkola bez wcześniejszego umawiania, o ile to nie 

zakłóci organizacji pracy z dziećmi. 

4. Dyrektor przedszkola służy pomocą rodzicom w uzgodnionym wcześniej terminie. 

5. Przedszkole współdziała z rodzicami zachęcając do korzystania z następujących form 

współpracy: 

konsultacje indywidualne z : dyrektorem, nauczycielem  

zebrania grupowe; 

korzystanie ze strony internetowej przedszkola; 

pomoc w organizowaniu wycieczek; 

współudział w organizowaniu uroczystości i imprez przedszkolnych; 

udział w zajęciach otwartych; 
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aktywny udział w różnorodnych konkursach związanych z realizacją programu; 

eksponowanie różnych prac dzieci; 

wspólne seminaria , warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących 

rodziców, rozwiązywanie problemów wychowawczych i organizacyjnych; 

podejmowanie wspólnie z dyrektorem i nauczycielami działań mających na celu 

podniesienie estetyki wewnętrznej i zewnętrznej przedszkola oraz wzbogacenie 

i doposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji 

programów. 

Prawa rodziców 

§ 13 

 

Rodzice mają prawo do: 

1. Dostępu do wszelkich informacji dotyczących organizacji kształcenia i wychowania ich 

dzieci, 

2. Rzetelnej informacji o postępach w nauce i zachowaniu dziecka, 

3. Wsparcia ze strony nauczycieli przedszkola i innych specjalistów w razie problemów 

wychowawczych, 

4. Partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływania, poprzez swoich przedstawicieli na 

sprawy przedszkola. 

 

Obowiązki rodziców 

§ 14 

 

Rodzice mają obowiązek: 

1. Przestrzegania niniejszego Statutu, 

2. Poszanowania godności dziecka, 

3. Wzmacniania wysiłków przedszkola skierowanego na wszechstronny rozwój 

wychowanków, 

4. Informowania w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłocznie 

zawiadamiania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

5. Punktualnego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola, 

6. Angażowania się jako partner w działania przedszkola, 
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7. Informowania nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na 

zachowanie i postępy dziecka, 

8. Terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

9. Spotkania z nauczycieli z rodzicami odbywają na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

 

Rozdział VI 

Wychowankowie przedszkola 

§ 15 

 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami. 

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą, 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym, 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy, 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony, 

8) zdrowego jedzenia. 

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

przedszkola na miarę własnych możliwości, 
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2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i 

innych pracowników przedszkola, 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego 

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców 

zgłasza ten fakt nauczycielowi lub Dyrektorowi przedszkola. 

 

Rozdział VII 

Pracownicy przedszkola – zadania, prawa i obowiązki 

§ 16 

 

1. W Przedszkolu zatrudniony jest: dyrektor, nauczyciele, asystent 

nauczyciela. 

2. Każdy pracownik zobowiązany jest do przestrzegania ważności pracowniczych książeczek 

zdrowia i badań okresowych oraz przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów. 

3. Zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników reguluje ustawa kodeksu pracy. 

4. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa zawarta umową o 

pracę i zawarte w niej warunki zatrudnienia. 

 

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI 

 

1. Nauczyciel sprawuje opiekę nad dziećmi podczas pobytu ich w przedszkolu jak i podczas 

wycieczek. 

2. Nauczyciel kontroluje sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz zabawki jak również miejsca 

przebywania dzieci. 

3. Nauczyciel nie może opuścić grupy nie zapewniając jej opieki osoby upoważnionej do tej 

funkcji. 

4. Nauczyciel ma obowiązek udzielenia niezbędnej pomocy dziecku w przypadku, gdy 

wymaga tego sytuacja. 

5. Nauczyciel nie ma prawa podawać żadnych leków dziecku, nawet gdy proszą ją o to 

rodzice. 
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6. W razie zaistnienia sytuacji zagrażającej zdrowiu lub życiu dziecka Nauczyciel ma 

obowiązek udzielenia pierwszej pomocy a następnie powiadomienia służb medycznych, 

organ prowadzący i rodziców. 

7. Gdy u dziecka w czasie pobytu w przedszkolu wystąpią objawy choroby rodzic 

zobowiązuje się przy podpisaniu umowy, że niezwłocznie zabierze dziecko z przedszkola. 

8. Podczas wycieczek poza przedszkolem  na 10 dzieci przypada 1 opiekun. 

9. Na terenie przedszkola dzieciom zapewnione są higieniczne i bezpieczne warunki. 

a) nauczyciel zawsze towarzyszy dziecku z drodze do toalety. 

10. Pracownicy i dzieci podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w firmie 

ubezpieczeniowej. 

11. W przedszkolu dzieci przebywają pod opieką nauczyciela, którzy zapewnia dzieciom 

bezpieczeństwo oraz przeprowadza zajęcia, podczas których realizowana jest podstawa 

programowa zgodna z wytycznymi MEN. 

12. Podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, opiekę nad nimi sprawuje osoba, 

która te zajęcia prowadzi. 

 

Zadania nauczyciela 

§ 17 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole; 

2) wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka. 
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2. Zadania nauczyciela: 

1)  planowanie i bezpośrednie realizowanie z dziećmi zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych, ponoszenie odpowiedzialności za ich jakość; 

2)  realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i 

zainteresowania dzieci; 

3) odpowiedzialność za życie dzieci, zapewnienie im pełnego poczucia bezpieczeństwa, 

zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym; 

4)  kontrolowanie pod kątem bezpieczeństwa miejsc przebywania dzieci (sala zajęć, szatnia, 

łazienka, plac zabaw) oraz sprzętu, pomocy i zabawek; 

5)  planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz branie czynnego udziału w pracach rady 

pedagogicznej i realizowanie jej uchwał; 

6)  samokształcenie i doskonalenie zawodowe przez: 

· udział w konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych oraz 

problemowych; 

· udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów seminariów, zajęć o 

charakterze warsztatowym, kursów, doskonalących organizowanych przez instytucje do tego 

uprawnione; 

· czytanie na bieżąco literatury wiążącej się z problematyką rozwoju i edukacji dzieci w 

wieku przedszkolnym; 

· wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami z różnych placówek 

przedszkolnych; 

· prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycielek, tzw. koleżeńskich; 

· wspólne, umiejętne rozwiązywanie problemów występujących w przedszkolu, a dotyczące 

różnych spraw; 

7) korzystanie z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady 

pedagogicznej oraz z wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych 

i naukowych; 

8)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznania możliwości i potrzeb 

dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

· nauczyciel analizuje obserwacje pod koniec pierwszego i drugiego semestru, a wyniki w 

formie pisemnej uwzględnia w sprawozdaniach dotyczących prowadzonej grupy; 
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· po przeprowadzonej analizie osiągnięć dzieci we współpracy ze specjalistami, nauczyciel 

prowadzi pracę indywidualną z dzieckiem uzdolnionym, oraz z dzieckiem o szczególnych 

potrzebach edukacyjnych; 

· nauczyciel przekazuje istotne wnioski dotyczące dzieci na posiedzeniu rady pedagogicznej , 

które są protokołowane i uwzględniane w pracy w następnym roku szkolnym; 

· karty obserwacji przechodzą razem z dzieckiem do następnej grupy; 

· z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

( diagnoza przedszkolna). 

9)  nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, w którym pracuje. 

Są to następujące dokumenty: 

· dziennik zajęć w przedszkolu, 

· arkusze obserwacji,  

· arkusze diagnostyczne dzieci, 

· konspekty – w przypadku nauczycieli rozpoczynających pracę, 

· dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela. 

10) współpraca z placówkami i specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, terapeutyczną i zdrowotną oraz współpraca z instruktorami lub nauczycielami 

zajęć dodatkowych: rytmiki, tańca, gimnastyki korekcyjnej, języka obcego lub innych zajęć 

realizowanych na terenie przedszkola; 

11) współpraca z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach 

organizowanych spotkań  indywidualnych, grupowych, w czasie zajęć otwartych - wymiana 

poglądów, informacji na tematy dotyczące całej grupy jak i indywidualnych dzieci; 

12)  bieżące informowanie rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych 

dzieci; 

13) otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka i utrzymywanie kontaktu z ich 

rodzicami; 

14) bieżące prezentowanie prac plastycznych dzieci; 

15) współpraca z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i innych prac 

związanych z działalnością przedszkola i danej grupy; 

16)  wykonywanie zadań dodatkowych przydzielonych na radzie pedagogicznej na dany rok 

szkolny oraz innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji przedszkola; 
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17) przygotowanie na piśmie dwa razy w roku sprawozdania z pracy wychowawczo-

dydaktycznej oraz innych sprawozdań zleconych przez dyrektora; 

18)  stałe podnoszenie jakości pracy własnej i przedszkola; 

19)  przestrzeganie przepisów BHP. i p. poż.; 

20)  udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna, 

powiadomienie dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych 

niepokojących symptomach; 

21) w celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół 

podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej; 

22) dbałość o estetykę, ład i porządek powierzonych pomieszczeń. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

§ 18 

 

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

nauczycieli, rodziców, pracowników i dzieci. 

2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) wyłożenie Statutu w miejscu dostępnym dla wszystkich rodziców oraz publikacja na 

stronie internetowej przedszkola. 

2) udostępnianie Statutu przez organ prowadzący i dyrektora przedszkola na życzenie osób 

zainteresowanych. 

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

4. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

§ 19 

 

1. Zmiany (nowelizację) Statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu 

prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów prawa. 

2. Rada pedagogiczna ma prawo do dokonywania zmian w Statucie przedszkola w formie 

uchwały. 

3. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w niniejszym Statucie. 



21 

 

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

sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

6. Statut Przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 01.08.2014 r. 

traci moc prawną z dniem uchwalenia nowego Statutu. 

7. Poprawki do Statutu wprowadzono Uchwałą nr 1/2017 Rady Pedagogicznej dnia 

25.11.2017 r. w oparciu o nowe przepisy prawa oświatowego. 

 

 

 

 

 

           Organ prowadzący                                                                 Dyrektor Przedszkola 

 

……………………………………………                                                  …………………………………...... 

               Włodzimierz Pawłowski                                                                                  Agata Krasowska 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 25.11.2017 


