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Zatwierdzony  Uchwałą nr 04/2022  na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola                       

nr 51 w Poznaniu, odbytego w dniu 29 sierpnia 2022 roku 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1.  Siedziba Przedszkola nr 51 znajduje się na ul. Głogowskiej 40 w Poznaniu. 

2.  Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Poznań. 

3.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

4.  Pełna nazwa przedszkola brzmi: 

Przedszkole nr 51 

ul. Głogowska 40 

60-736 Poznań 

e-mail : p51@poznan.interklasa.pl 

http://przedszkole51.com/ 

5.  Przedszkole jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania, działającą w formie jednostki 

budżetowej. 

6.  Przedszkole używa pieczątki o treści. 

PRZEDSZKOLE NR 51 

ul. Głogowska 40 

60-736 Poznań 

Tel. 61 670 92 48 

NIP 7792385840, REGON 301621048 

 

7. Przedszkole jest objęte opieką merytoryczną Polskiego Stowarzyszenia Dalton w zakresie 

wprowadzania zasad pedagogiki Planu Daltońskiego. 
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§ 2 

 1. Przedszkole nr 51, zwane dalej przedszkolem jest jednostką publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego; 

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programowa wychowania 

przedszkolnego; 

Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola 

§ 3 

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom 

możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  

i dostosowanych do potrzeb rozwojowych dzieci. 

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie Prawo Oświatowe oraz w przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka 

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.  

 

§ 4 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych trudnych 

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

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne                                      

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie i ich sprawność fizyczną; 



4 
 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania przemyśleń w sposób 

zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki 

plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

11) Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest                             

w wieloletniej koncepcji pracy przedszkola oraz w miesięcznych planach pracy 

poszczególnych oddziałów. 

12) Przedszkole stwarza dzieciom możliwości do rozwijania, odpowiedzialności, 

współpracy i refleksji w myśleniu i działaniu w myśl realizowanej koncepcji 

pracy przedszkola. 

2. Cele wychowania przedszkolnego o których mowa w § 4 ust. 1 przedszkole realizuje  

w następujących obszarach: 

1) zapewnienie opieki i wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka                               

w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku; 

2) współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie jej w wychowaniu dziecka  

i przygotowanie do nauki w szkole; 

3) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych 

szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu; 

4)  stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania 

celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, 

5) wspomaganie rozwoju mowy dziecka; 

6) wychowanie zdrowotne i kształtowanie i kształtowanie sprawności fizycznej 

dzieci; 

7) wychowanie przez sztukę; dziecko widzem i aktorem; 

8) muzyka, śpiew pląsy taniec; 

9) różne formy i techniki plastyczne; 

10) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk 

zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, 

społecznym, kulturowym i technicznym; 
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11) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcenie do aktywności badawczej                   

i wyrażania własnych myśli oraz przeżyć; 

12) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego 

postępowania i zachowań prozdrowotnych. 

 

§ 5 

1. Do zadań Przedszkola nr 51 należy: 

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez 

przedszkole; 

2) zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio                           

do potrzeb; 

3) stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego holistyczny rozwój 

umysłowy, emocjonalny i fizyczny w warunkach poszanowania godności 

osobistej oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej; 

4) realizacja programów, uwzględniających podstawę programową; 

5) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom                    

i rodzicom stosownie do potrzeb zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) organizowanie zajęć edukacyjnych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

7) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do możliwości 

psychofizycznych dzieci w grupie i indywidualnie dziecka; 

8) wspomaganie wychowawczej roli rodzica; 

9) stworzenie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizację 

odpowiednich dodatkowych zajęć; 

10) egzekwowanie obowiązku przedszkolnego w trybie przepisów o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji; 

11) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

12) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury 

narodowej, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

§ 6 

Statutowe cele i zadania realizuje Dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy 

administracji i obsługi we współpracy z rodzicami, poradnią psychologii czno-pedagogiczną,  
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z organizacjami i instytucjami społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

Rozdział III 

Sposoby realizacji zadań przedszkola 

§ 7 

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu  

o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie                                  

z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych oddziałów. 

2. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

a) Szczegółowe cele edukacyjne; 

b) Tematykę materiału edukacyjnego; 

c) Wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu; 

3. Nauczyciel ma możliwość wyboru programu wychowania przedszkolnego: 

1) opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany. 

4. Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 

dzieci, dla których jest przeznaczony. 

5. Dyrektor Przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku                

w danym przedszkolu, przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program 

wychowania przedszkolnego, tworzący zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

 

§ 8 

Zasady bezpieczeństwa w przedszkolu 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć 

prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie; 

2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu 

tygodniowym według zasad realizacji podstawy programowej; 

3) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: 

rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 

4) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale; 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
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7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie                               

z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym; 

8) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych 

obiektów (kontroli obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz                 

w roku); 

9) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

11) ogrodzenie terenu przedszkola; 

12) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

13) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych; 

14) wyposażenie wyznaczonych pomieszczeń przedszkola, w apteczki 

zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję 

informującą o zasadach udzielania tej pomocy; 

15)  dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych 

dzieci,; 

16)  przeszkolenie nauczycieli i pracowników przedszkola w zakresie udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

 

       Rozdział IV 

          Organy przedszkola 

§ 9 

 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców 

2. Głównym celem działania powyższych organów jest współdziałanie ze sobą, w kierunku 

poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, realizacji celów i zadań 

przedszkola, stała wymiana informacji o podejmowanych i planowanych decyzjach, 

pozyskiwanie środków finansowych zapewniających prawidłowe funkcjonowanie 

placówki.  
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§ 10 

1. Dyrektor Przedszkola nr 51: 

1) kieruje bieżącą pracą przedszkola; 

2) jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym rady pedagogicznej; 

5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; 

6) występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników przedszkola; 

7) w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

Rodziców i rodzicami; 

8) przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

przedszkola; 

9) dopuszcza do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego na 

wniosek nauczyciela lub grupy nauczycieli ; 

10) powiadamia dyrektora szkoły, w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu 

przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 

11) organizuje zajęcia dodatkowe. 

 

2. Dyrektor Przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników 

zatrudnionych w przedszkolu. 

3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektor Przedszkola określa ustawa -

Prawo oświatowe i inne przepisy szczególne. 

4. Dyrektor Przedszkola prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu 

organizacyjnym na dany rok dla Dyrektor Przedszkola. 

5. Dyrektor Przedszkola współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie 

określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

 

§ 11 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki działającym na 

podstawie opracowanego Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu.  
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3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola. 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego,  

po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć i w miarę potrzeb, 

oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego, organu nadzoru pedagogicznego. Zebrania są protokołowane.  

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w 

tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest 

działalność opiekuńczo - wychowawcza. 

6. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy - Prawo oświatowe: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych                                   

w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków                         

w trakcie roku szkolnego; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

7. Kompetencje opiniujące Rady Pedagogicznej: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć nauczycieli; 

2) projektu planu finansowego przedszkola; 

3)  wniosków dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 

nagród  

i innych wyróżnień; 

4)  propozycji Dyrektor Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych. 

8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały Rady 

Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej 1/2 

jej członków. 

9. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych  

na posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a 

także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 
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§ 12 

1. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej 

podejmowanych w ramach kompetencji stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor Przedszkola niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami 

prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

§ 13 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, 

wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację rodziców 

wszystkich wychowanków. Decyzje Rady Rodziców są jawne. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziału, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, która nie może być sprzeczna ze 

statutem przedszkola i określa szczegółowo: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) zasady wydatkowania funduszy rady; 

3) tryb wyborów do rady rodziców. 

5. Rada Rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola. 

 

§ 14 

1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

2.  Zasady ustalania, zbierania i wydatkowania tych funduszy określa Regulamin Rady 

Rodziców. 

 

§ 15 

1. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo – 

profilaktycznego przedszkola, jeżeli rada pedagogiczna utworzy taki program 

2) opiniowanie wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu 

pedagogicznego w przedszkolu,  
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3)    opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia 

lub wychowania, 

4) opiniowanie możliwości podjęcia w przedszkolu działalności przez 

stowarzyszenie lub inną organizację, 

5) opiniowanie możliwości organizowania zajęć dodatkowych na terenie 

przedszkola poprzez zawieranie umów między rodzicami a osobami 

wykonującymi usługi na terenie przedszkola, 

6)  występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy nauczycieli i dyrektora 

przedszkola, 

7)    występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Przedszkola, 

8) wybór przedstawicieli rodziców do Rady Przedszkola, komisji wybierających 

dyrektora przedszkola oraz innych ciał, w których przepisy przewidują udział 

przedstawicieli rodziców dzieci przedszkola, 

9)    uchwalanie corocznego preliminarza Rady lub jego zmian, 

10)  zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego, 

11) wykonywanie innych uprawnień przewidzianych przez regulamin Rady Rodziców, 

przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia  

26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela oraz akty wykonawcze do tych ustaw. 

 

§ 16 

Zasady współpracy organów przedszkola  

oraz sposobów rozwiązywania sporów pomiędzy nimi 

1. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków 

rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola. 

2. Organa przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom. 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, 

nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Uchwały organów przedszkola, prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie 

pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń. 
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6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją 

reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie 

ustnej na jej posiedzeniu. 

7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

8. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który 

zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji           

w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

9. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz przedszkola,  

z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 31 niniejszego statutu. 

 

 

§ 17 

1. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców prowadzenie mediacji 

w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektor Przedszkola. 

2. Przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany zapoznać się  

ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

3. Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu. 

4. O swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor Przedszkola informuje na piśmie 

zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

5.  W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor 

Przedszkola, powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi 

po jednym przedstawicielu organów przedszkola, a Dyrektor Przedszkola wyznacza 

swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

6.  Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne,                        

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

7. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne. 

8. Każdej ze stron przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego. 

 

Rozdział V 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 18 

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

organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady 

rodziców. 



13 
 

2. W okresie przerwy dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu, 

określonym w arkuszu organizacyjnym. 

3. Przepisy prawa oświatowego zezwalają na zawieszenie zajęć na czas oznaczony, m.in. 

jeżeli wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci, np. 

epidemie chorób wśród dzieci. Warunkiem zawieszenia zajęć jest uzyskanie zgody 

organu prowadzącego. Niezwłocznie i skutecznie powiadomią się rodziców dzieci                           

o zawieszeniu zajęć. O sytuacji kryzysowej powiadamia się Kuratora Oświaty. 

4. W przypadku konieczności przeprowadzania prac remontowych, naprawczych czy 

instalacyjnych w czasie funkcjonowania przedszkola, prace te organizuje się w sposób 

nienarażających osób pozostających pod opieką przedszkola na niebezpieczeństwo                     

i uciążliwości wynikających z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem szczególnych 

środków ostrożności. 

5. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z czasowym 

zawieszeniem zajęć, w tym w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID – 19 Dyrektor Przedszkola  odpowiada za organizację realizacji zadań 

przedszkola, w tym zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 

innego sposobu realizacji tych zajęć. 

6. Dyrektor Przedszkola za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia: 

- jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach 

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

- temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

dziećmi, zagrażającej zdrowiu dzieci; minimalna wymagana temperatura to 180 C, 

7. Dyrektor przedszkola może zawiesić na okres 2 dni zajęcia bez zasięgania opinii innych 

organów wewnętrznych lub zewnętrznych, w razie wystąpienia:  

- zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

- zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

- nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci, innego 

niż powyższe. 

8. Dyrektor powiadamia organ prowadzący o zawieszeniu zajęć. 

9. Dyrektor organizuje zajęcia zdalne najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia. 

 10. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy       

przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych 

sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem 

liczebności w grupie czyli nie więcej niż 25 dzieci. 

http://www.infor.pl/prawo/dziecko-i-prawo/
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11. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 6.00-17.00 

w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

12.Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na 

podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy Dyrektor Przedszkola, a szkołą 

wyższą.  

13. Dyrektor może zamknąć placówkę gdy zapisanych dzieci jest poniżej 3. 

 

                                                                      § 19 

1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie wychowankom. Wysokość dziennej stawki 

żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym i radą 

rodziców na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem 

norm żywieniowych. 

3. Zasady związane z organizacją żywienia dla dzieci i pracowników w przedszkolu określa 

regulamin żywienia w przedszkolu wprowadzony zarządzeniem Dyrektor Przedszkola. 

4. Deklaracje dotyczące ilości spożywanych posiłków, rodzice zgłaszają w momencie 

przyjmowania dziecka do przedszkola.  

5. Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia do Dyrektor 

Przedszkola.  

6. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola uwzględnia zmiany z pierwszym 

dniem kolejnego miesiąca. 

 

§ 20 

 

1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektor Przedszkola w terminie ustalonym 

przez prawo oświatowe.  

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci                              

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.  

3. Ze względów organizacyjnych oraz w wyniku procesu rekrutacji „na wolne miejsca                         

w przedszkolu”, dopuszcza się łączenie w oddziale dzieci 3, 4, 5 i 6 letnich. 

4. Organizacja oddziałów przedszkolnych /jednorodnych wiekowo lub mieszanych/ 

uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących edukację przedszkolną                                 

i przyjętych w rekrutacji. 

5. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi nie więcej niż 25. 
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6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor może ustalić wewnętrznie inną 

organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w 

placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczo-dydaktyczną, pod warunkiem 

zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. 

7. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć                         

z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego                    

i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:  

1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 4-5 lat – około 20 minut; 

3) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.  

 

§ 21 

1. W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola w związku z czasowym zawieszeniem 

zajęć, dyrektor przedszkola odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola, w tym 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji 

tych zajęć, w szczególności: 

1) ustala, czy nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania                      

i internetu umożliwiającego interakcję między rodzicami a nauczycielami prowadzącymi 

zajęcia; 

2) ustala, we współpracy z nauczycielami, technologie informacyjno-komunikacyjne 

wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć, 

3) ustala, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć,                  

z których dzieci i rodzice mogą korzystać, 

4) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania 

przedszkolnego oraz w razie potrzeby, modyfikuje ten zestaw, 

5) zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz 

przekazuje im informację o formie i terminach tych konsultacji,  

6) przekazuje rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań 

przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji kształcenia specjalnego, pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej,  

7) koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne                          

i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym, 

zindywidualizowaną ścieżką rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 
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2. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni w przedszkolu dyrektor 

przedszkola jest zobowiązany, nie później niż od trzeciego dnia od dnia zawieszenia zajęć 

zorganizować dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

Organizując ww. zajęcia uwzględnia się przede wszystkim indywidualne potrzeby i możliwości 

psychofizyczne dzieci, konieczność zapewnienia dzieciom i rodzicom indywidualnych 

konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz zapewnienie właściwego przebiegu 

kształcenia.  

3. Szczegółowa organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

w tym określenie technologii informacyjno-komunikacyjnych wykorzystywanych przez 

nauczycieli do realizacji zajęć należy do dyrektora przedszkola. 

4. Kształcenie z wykorzystaniem metod i technik na odległość oznacza wykorzystanie                         

w procesie edukacji dostępnych środków technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które 

wymagają kontaktu dziecka i rodzica/opiekuna z nauczycielem, a także możliwość 

skorzystania przez dzieci i ich rodziców z materiałów edukacyjnych wskazanych przez 

nauczyciela, które nie wymagają osobistego kontaktu dziecka z nauczycielem. Nauczyciel 

wskazują aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne, które mogą być użyte w pracy   

z dzieckiem. 

5. O wprowadzeniu zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

informuje nauczycieli, rodziców/opiekunów prawnych drogą mailową lub poprzez platformę 

iPrzedszkole. Zawiadomienie może również zostać dokonane w inny sposób nie wymagający 

bezpośredniego kontaktu, m.in. za pośrednictwem telefonu. 

6. Wychowawca zobowiązany jest kontaktować się z rodzicami przede wszystkim poprzez 

platformę iPrzedszkole, do której wszyscy rodzice mają stały dostęp. 

7. We współpracy z nauczycielami dyrektor ustala: 

a) sposoby komunikowania się z rodzicami,  

b) możliwości rodziców w zakresie korzystania z materiałów elektronicznych, 

c) formy przekazywania treści podstawy programowej, 

d) ilości przekazywanego materiału w danym dniu, 

e) metody monitorowania potrzeb i możliwości dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

f) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

8. Nauczyciele realizują swoje zadania w wymiarze zgodnym z arkuszem organizacyjnym 

przedszkola i jego aneksami obowiązującymi w danym roku szkolnym. 

9. Nauczyciele są zobowiązani do określenia warunków i form realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, konsultacji oraz dostępności 

nauczyciela. 
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10. Nauczanie zdalne może mieć charakter asynchroniczny (nauczyciel udostępnia materiały,  

a dzieci wykonują zadania w czasie odroczonym z udziałem rodziców/opiekunów). 

Udostępnianie materiałów realizowane jest głównie za pośrednictwem platformy iPrzedszkola, 

za pomocą służbowej poczty elektronicznej i innych bezpiecznych form technologii 

informatycznej i komunikacyjnej, wg uznania nauczyciela, za zgodą dyrektora.  

11. Nauczyciel prowadzący pracę w formie zdalnej, dostosowują program, plany miesięczne 

do narzędzi, które zamierza stosować w zdalnym nauczaniu; treści i zadania dobiera ze 

szczególnym uwzględnieniem możliwości i potrzeb psychofizycznych dzieci. 

12. Wiadomości i zadania nauczyciele przekazują z zachowaniem równomiernego obciążenia 

wychowanka w korelacji z drugim nauczycielem w danej grupie oraz w porozumieniu ze  

13. Nauczyciele prowadzą dokumentację z pracy zdalnej, wykonują raporty z czynności 

nauczyciela/ specjalisty. Prowadzona korespondencja z rodzicami stanowi część 

dokumentacji przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 

14. Specjaliści, a w szczególności pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta 

pedagogiczny, nauczyciel gimnastyki korekcyjnej są dostępni dla dzieci i rodziców na 

podstawie ustalonego harmonogramu pracy. 

15. Działania w ramach nauczania zdalnego mogą być prowadzone w oparciu o: 

 a) materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych 

wybranych instytucji kultury i urzędów; 

b) programy do telekonferencji przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z 

Internetu; 

c) programy telewizji publicznej; 

d) zamieszczanie informacji i materiałów edukacyjnych na stronie internetowej przedszkola; 

e) podręczniki, karty pracy, z których korzystają dzieci, (w szczególności - 6 latki),                                     

w przedszkolu;  

f) multimedialne książeczki, aplikacje, gry edukacyjne i materiały multimedialne dostosowane 

do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym; g) kontakt telefoniczny z nauczycielem; 

h) wydrukowane przez przedszkole materiały dla dzieci i przekazanie ich przez nauczyciela 

rodzicom lub dostarczanie wydrukowanych materiałów dzieciom, (np. tradycyjną pocztą). 

16. O wyborze sposobu prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość decyduje nauczyciel w porozumieniu z dyrektorem, uwzględniając specyfikę, wiek 

dzieci, możliwości psychofizyczne, bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni oraz możliwości 

techniczne wszystkich uczestników tego procesu.  

17. Jeżeli dzieci/rodzice nie posiadają dostępu do sprzętu komputerowego lub Internetu 

umożliwiającego płynne kształcenie na odległość w sieci, nauczanie zdalne może odbywać 

się za pomocą tradycyjnej korespondencji pocztowej na wniosek rodzica/opiekuna 

(wychowawca, nauczyciele przesyłają drogą elektroniczną materiały do przedszkola, 
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następnie są one wysyłane pocztą na adres domowy dziecka). 

18. Nauczyciel jest zobowiązany do realizacji podstawy programowej/tematów na bieżąco 

zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć, stosując różnorodne formy i metody 

pracy.  

19. Nauczyciele mogą dokonać modyfikacji w rozkładach materiału, tak, aby umożliwił on 

realizację podstawy programowej w formie kształcenia na odległość.  

20. Planując zajęcia w formie zdalnej, nauczyciel zobowiązany jest do dostosowania zadań 

dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci posiadających opinie lub 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.  

21. Należy zadbać o warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu 

do ustalonej w przedszkolu technologii informacyjno-komunikacyjnej mając na uwadze 

łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia, tzn: 

1) Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych na odległość będzie odbywało się 

naprzemiennie z użyciem monitorów ekranowych (online) oraz bez ich użycia, przez 

podejmowanie przez dzieci aktywności określonych przez nauczyciela pod okiem rodzica. 

2) Zajęcia dydaktyczno – wychowawcze offline będą się odbywały z wykorzystaniem 

funkcjonalności strony internetowej przedszkola, Facebook ‘a, portali społecznościowych, 

meilingu, gdzie nauczyciele będą zamieszczać zadania, do wykonania przez dzieci,                               

z udziałem rodziców. 

3) Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych będzie się odbywało z zachowaniem 

właściwej higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych. 

Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci i ich rodziców przekazywanymi do realizacji 

zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli wspomagających, 

specjalistów czy instruktorów zajęć dodatkowych oraz nadmierne obciążanie pracami przed 

komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci w wieku 

przedszkolnym 30 minut dziennie. 

4) Zalecane jest podawanie dzieciom zadań edukacyjnych realizujących podstawę 

programową wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych. 

5) Nauczyciele specjaliści ( pedagog specjalny, logopeda, terapeuta pedagogiczny, pedagog, 

psycholog, logopeda) są dostępni dla dzieci, rodziców i nauczycieli w godzinach swojej pracy 

za pomocą wykorzystania środków komunikacji elektronicznej. Prowadzą wsparcie 

indywidualne z ich rodzicami i grupy wsparcia online. 

6) Nauczyciele współorganizujący kształcenie specjalne, nauczyciele prowadzący rewalidację 

ustalają indywidualnie z rodzicami i dyrektorem zasady wsparcia i współpracy. 

22. Sposobem potwierdzenia uczestnictwa dzieci w zajęciach z wykorzystaniem metod                         

i technik kształcenia na odległość z uwzględnieniem konieczności poszanowania sfery 

prywatności dzieci oraz warunków technicznych i oprogramowania sprzętu służącego do 
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zabawy i nauki jest: kontakt z rodzicami poprzez platformę iPrzedszkole, telefon, pocztę 

elektroniczną lub inny sposób ustalony z rodzicami oraz informacja rodziców o efektach 

prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

23. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola i postępowanie jego 

pracowników w okresie zawieszenia; są one odrębnymi dokumentami. 

§22 

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada: 

1) sale edukacyjne z sanitariatami dla poszczególnych oddziałów, 

2) szatnie dziecięce, 

3) pokój nauczycielski, 

4) kuchnię z zapleczem socjalnym, 

5) plac zabaw 

  

§ 23 

1. Przedszkole organizuje różnorodne formy turystyki i krajoznawstwa. Program wycieczek 

oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia 

oraz sprawności fizycznej.  

2. Szczegółowe zasady organizowania turystyki i krajoznawstwa w przedszkolu określa 

stosowny Regulamin Wycieczek.  

§ 24 

Organizacja zajęć dodatkowych 

1. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe dostępne dla każdego dziecka.                   

Za ich realizację odpowiada Dyrektor Przedszkola oraz organ prowadzący. 

2. Dyrektor Przedszkola powierza ich prowadzenie nauczycielom zatrudnionym                                  

w przedszkolu albo zatrudnia innych nauczycieli, (specjalistów) posiadających 

odpowiednie kompetencje do prowadzenia danych zajęć. 

3. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez Dyrektor Przedszkola                         

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

4. Zajęcia dodatkowe dla dzieci są finansowane z budżetu miasta i nie wiążą się  

z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. 

 

§ 25 

Zasady udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest dzieciom przez 

nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów wykonujących                        
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w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności 

psychologów, pedagogów, logopedów i terapeutów pedagogicznych. 

2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także                  

w formach organizacyjnych wymienionych ust. 8. 

3. W przedszkolu nie organizuje się wczesnego wspomagania rozwoju. 

4. Z wnioskiem o udzielenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dziecku mogą wystąpić: 

rodzice dziecka, Dyrektor Przedszkola, nauczyciel, wychowawca, specjalista prowadzący 

zajęcia z dzieckiem, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, pracownik socjalny, asystent 

rodziny, kurator sądowy, organizacja pozarządowa lub inna instytucja bądź podmiot 

działający na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

5. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu  

i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu 

indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających w szczególności z: 

1) niepełnosprawności,  

2) niedostosowania społecznego,  

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym,  

4) zaburzenia zachowania lub emocji,  

5) szczególnych uzdolnień,  

6) specyficznych trudności w uczeniu się,  

7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowej,  

8) choroby przewlekłej,  

9) sytuacji kryzysowej lub traumatycznej,  

10) niepowodzeń edukacyjnych,  

11) zaniedbania środowiskowego,  

12) trudności adaptacyjnych,  

13) innych. 

6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola. 

8. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi 

nauczyciele prowadzący z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, 

terapeuci pedagogiczni we współpracy z: 

1) rodzicami wychowanka, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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4) innymi przedszkolami, szkołami, 

5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz w formie:  

1) zajęć indywidulanych rozwijających uzdolnienia (liczebność grupy: do 8 osób), 

organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz prowadzi się przy 

wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

2) zajęć specjalistycznych:  

a) korekcyjno-kompensacyjnych (liczebność grupy: do 5 osób), organizuje się 

dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w tym specyficznymi 

trudnościami w uczeniu się oraz. prowadzi się przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy. 

b) logopedycznych (liczebność grupy: do 4 osób), organizuje się dla dzieci  

z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych; 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne (liczebność grupy:  

do 10 osób); organizuje się dla dzieci przejawiających trudności                               

w funkcjonowaniu społecznym oraz prowadzi się przy wykorzystaniu 

aktywizujących metod pracy; 

d) innych o charakterze terapeutycznym (liczebność grupy: do 10 osób), 

organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym                  

i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola oraz prowadzi się przy 

wykorzystaniu aktywizujących metod pracy. 

3)  zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego   

przygotowania przedszkolnego; organizuje się dla dzieci, które mogą 

uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu 

wynikające w szczególności ze stanu zdrowia, nie mogą realizować 

wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania 

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych; objęcie dziecka 

zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie. 

4) porad i konsultacji, pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w 

przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców 

i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania 

efektywności pomocy udzielanej dzieci. 
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10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom 

wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 26 

Wysokość opłat za przedszkole 

1. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych rada gminy określa 

wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat, w prowadzonym przez gminę: w publicznym przedszkolu i oddziale 

przedszkolnym w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym bezpłatny 

wymiar zajęć; 

2. W przedszkolach prowadzonych przez Miasto Poznań zapewnia się bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie. W Przedszkolu 51  

w Poznaniu ustalone są godziny od 8.00 do 13.00. 

3. Ustalenie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach 

prowadzonych przez gminę następuje w drodze uchwały rady gminy. Rada Miasta 

Poznania podjęła stosowną uchwałę w dniu 3 lipca 2018 r. (Uchwała NR 

LXIX/1275/VII/2018), zgodnie z którą opłata za pobyt dziecka powyżej 5 bezpłatnych 

godzin wynosi 1 zł za każdą godzinę. 

4. Zgodnie z przepisem art. 52 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 

października 2017r. zmienia się charakter opłat za pobyt dziecka w przedszkolu na 

zobowiązanie publiczno-prawne, a więc nie wymagające umów o charakterze cywilno-

prawnym.  

5. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

ponoszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie.  

6. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do terminowego i kompletnego uiszczania opłat. 

7. W przypadku braku wpłaty Dyrektor przedszkola dochodzi należności na podstawie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (ustawa z dnia 17 czerwca 

1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji- /Dz. U. 2020 poz. 2029/).  

8. Rodzice zobowiązani są poinformować przedszkole o nieobecności dziecka. 

9. Nie pobiera się lub obniża się wysokość opłaty, o której mowa w ust. 2 na podstawie 

obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.  

10. Rodzice, opiekunowie prawni ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w odpłatności  

za przedszkole, zobowiązani są złożyć wniosek, oświadczenie zawierające niezbędne 

dane do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia, do dyrektora przedszkola. 
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11. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących cen 

artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.  

12. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku. 

13. Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą 

rodziców po zatwierdzeniu przez organ prowadzący, podając do wiadomości poprzez 

stosowne zarządzenie. 

14 Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi i alergiami skórnymi. 

15 Dziecko zostaje uznane za „alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o                                 

rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego alergenu. 

16 Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą 

o przedszkolny jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergeny (np. mleko, 

kakao, orzechy). 

17. W wyjątkowych sytuacjach, na podstawie zaświadczenia lekarskiego (alergia pokarmowa) 

warunki pobytu i organizacji posiłków dla dziecka, wspólnie ustalają dyrektor, intendent, 

nauczyciel grupy i rodzic, w ramach możliwości organizacyjnych przedszkola.  

18. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (silna alergia pokarmowa), na wniosek 

rodzica, dyrektor przedszkola może wyrazić zgodę, by dziecko nie spożywało posiłków 

przygotowywanych przez placówkę. W takim przypadku rodzic zwolniony jest z opłaty za 

żywienie i zobowiązany do dostarczania posiłków dla dziecka we własnym zakresie. 

19. W przypadku nieobecności dziecka lub pracownika przedszkola uprawnionego do posiłku 

zwrotowi podlega dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy dzień 

nieobecności. Zasada ta ma odpowiednio zastosowanie w przypadku rezygnacji z posiłku. 

20.Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie (dalej zwane 

„należnościami”) w Przedszkolu stanowią nieopodatkowane należności budżetowe o 

charakterze publicznoprawnym. 

21. Informacja o płatnościach należności bieżących, zaległych oraz o naliczonych odsetkach 

z tytułu zwłoki w ich zapłacie podawana jest comiesięcznie rodzicom lub prawnym opiekunom 

w systemie iPrzedszkole do 5 dnia każdego miesiąca. 

22. Termin płatności należności ustala się na 20 dzień każdego miesiąca, przy czym o 

zachowaniu terminu decyduje data zaksięgowania środków na wskazanym do dokonywania 

płatności rachunku bankowym Przedszkola. 

23 .Pracownik Przedszkola wyznaczony przez  Dyrektora prowadzi ewidencję należności na 

bieżąco na podstawie wyciągów bankowych. 

24. Należności stają się wymagalne w dniu następnym po upływie terminu ich płatności, chyba 

że dzień ten wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy,  to wówczas termin ten 

ulega przesunięciu na następny dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy                      
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lub sobotą. 

25. W przypadku nieterminowego regulowania należności naliczane są odsetki za zwłokę jak 

dla należności podatkowych. Odsetki oblicza się za okres od dnia wymagalności do dnia 

zapłaty, przy czym skierowanie dochodzenia należności na drogę postępowania 

egzekucyjnego nie zwalnia z obowiązku naliczania odsetek.  

26. W Przedszkolu prowadzi się na bieżąco działania prewencyjne w celu zapobiegania 

powstawaniu opóźnień w płatności należności, w szczególności poprzez stały bezpośredni 

kontakt z zobowiązanymi do ich uiszczania oraz niezwłocznie podejmowane działania 

informacyjnych w sytuacjach powstania opóźnień.  

27. W przypadku nieskuteczności działań, o których mowa w ust. 7  Dyrektor Przedszkola na 

podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Poznania podejmuje działania  zmierzające do 

egzekucji należności. 

28. Szczegółowe zasady windykacji zgodnie z obowiązującą ustawą i zarządzeniem 

Prezydenta Miasta Poznania określają Procedury Windykacji Należności z tytułu nieuiszczenia 

opłat za korzystanie z posiłków dzieci uczęszczających do Przedszkola 51. 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 27 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami                                          

i z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą 

zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora 

przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność 

dziecka i respektuje jego prawa. 

 

§ 28 

1. Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece 

dzieci w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m. in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego 

programu wychowania przedszkolnego, wybór optymalnych form 

organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia 
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dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 

4) łączenie założeń Koncepcji Planu Daltońskiego z innymi metodami 

edukacyjnymi; 

5) organizowanie procesu edukacyjno – wychowawczego według zasad Koncepcji 

Planu Daltońskiego – samodzielność, odpowiedzialność, współpraca i refleksja; 

6) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla 

symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

7) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

8) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie 

wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

9) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną)                         

w grupach 5 i 6 - latków; 

10) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w 

szczególności informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach 

wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, 

systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się 

trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w 

przedszkolu; 

11) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, 

rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia; 

12) wnioskowanie do Dyrektor Przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy 

Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane 

przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub, gdy 

nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

13) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz innych do, których nauczyciel należy; 

14) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy 

dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków 

dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), 

dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

15) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności 

dzieci. Informowanie o jego osiągnięciach lub brakach rodziców; 

16) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 
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zainteresowań; 

17) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty  

z rodzicami dzieci; 

18) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich 

zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w 

konferencjach metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia 

wewnętrznego; 

19) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w przedszkolu; 

20) współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze 

specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych                                      

i miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, 

a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez Dyrektor 

Przedszkola; 

22) dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz 

ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka; 

23) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego 

dyrektorowi przedszkola; 

24) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności 

osobistej. 

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez: 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, 

warunków rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny  

i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także 

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym; 

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie 

porządku dnia, wdrażanie dzieci do współpracy; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub 

innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności  

na niepowodzenia; 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych 
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postaw moralnych, właściwych relacji między dziećmi -akceptacji, życzliwości, 

współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 

9) okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka; 

10) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych 

informacji  

o postępach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie 

różnych form pomocy; 

11) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 

12) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 

13) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, 

intendentem w sprawach żywienia dzieci; 

14) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 

15) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych 

pomocy dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku 

przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść poza teren przedszkola; 

 

§ 29 

1. Nauczyciel jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece     

dzieci w godzinach pracy przedszkola. 

2. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci określone są w Procedurach 

postępowania. 

§ 30 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy samorządowi, zatrudnieni na stanowiskach 

urzędniczych i pomocniczo – obsługowych. Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie 

sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymanie obiektu 

i jego otoczenia w czystości i porządku. 

2. Pracownicy samorządowi podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

3) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

4) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

5) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

6) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 
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7) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz 

udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której 

pracownik jest zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania; 

8) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych 

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy. 

 

§ 31 

1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielkami przydzielonej grupy.  

2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka. 

3. Do zadań pomocy nauczyciela należy: 

1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu 

się i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz 

w innych sytuacjach tego wymagających; 

2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza 

terenem przedszkola; 

3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek; 

4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali; 

5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie 

grupy; 

6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących 

wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich 

rodzin; 

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci; 

8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej 

grupie; 

9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru przy płotku; 

10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń; 

11) przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz utrzymywanie jej w 

czystości; 

12) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków 

do utrzymania czystości w przedszkolu, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich 

zagrożeń i uszkodzeń sprzętu; 

13) przestrzeganie dyscypliny pracy, regulaminu pracy i wszelkich regulaminów 

bhp i p.poż.; 
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14) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Przedszkola  lub 

nauczycielkę pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy 

przedszkola. 

 

§ 32 

1. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do: 

1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich 

pochodzenia, stanu  majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.; 

2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie; 

3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków; 

4) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki, 

wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów; 

5) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych; 

6) troski o ład, porządek i mienie przedszkolne. 

 

Rozdział 7 

Wychowankowie przedszkola 

§ 33 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu 

rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej.  

2. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.  

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola 

dziecko w wieku 2,5 lat. 

4. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego 

podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 34 

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu. 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,                    

a w szczególności do: 
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1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznego, zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego 

jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym; 

2) szacunku dla swoich potrzeb; 

3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej; 

5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-

wychowawczym; 

6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania 

innych; 

7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych; 

8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego. 

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 

1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela; 

3) szanować kolegów, dorosłych i wytwory ich pracy; 

4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

5) bać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.  

 

§ 35 

Nagrody i kary 

 

Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) pochwałą Dyrektor Przedszkola; 

4) nagrodą rzeczową (naklejka); 

1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

§ 36 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 

1. Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć uchwałę 

skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących 

przypadkach: 
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1) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu innym dzieci, a rodzice 

odmawiają współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną; 

2) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu; 

3) inne sytuacje dające podstawy do podjęcia uchwały o wypowiedzeniu 

porozumienia. 

2.  Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. 

3.  Porozumienie wygasa bez konieczności jego odrębnego rozwiązania na skutek: 

1) nieuiszczenia przez dwa kolejne miesiące należnych opłat. Wygaśnięcie następuje 

ostatniego dnia drugiego miesiąca, za który nie uiszczono opłaty; 

2) nieobecności dziecka w przedszkolu przez kolejne 14 dni kalendarzowych bez 

powiadomienia przedszkola. Wygaśnięcie następuje następnego dnia po upływie 

kolejnych 14 dni kalendarzowych. 

 

Rozdział 8 

Współpraca z rodzicami 

 

§ 37 

Prawa i obowiązki rodziców. 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami 

wynikającymi z rocznego planu pracy przedszkola i z planów miesięcznych                          

w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelne informacje na temat aktualnego stanu rozwoju  

i postępów swojego dziecka; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców; 

5) zapoznania się ze statutem przedszkola oraz regulaminem rady rodziców; 

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje 

przedstawicielstwo; 
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8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie                       

z potrzebami; 

9) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych; 

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez 

przedszkolnych; 

11) zapoznawania się z planowanym jadłospisem; 

12) systematycznego uzupełniania treści wychowawczych o nowe kwestie 

przeciwdziałania współczesnym zagrożeniom bezpieczeństwa dzieci 

 

§ 38 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka przedszkola należy: 

1) przestrzeganie statutu przedszkola; 

2) współpraca z nauczycielkami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola; 

3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych; 

4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; 

6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia; 

7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy 

może to być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety; 

8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u 

dziecka; 

9) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka 

(powyżej 14 dni); 

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez 

upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

11) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, pobytu dziecka w przedszkolu oraz 

ramowego rozkładu dnia; 

12) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 

13) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego, e-

maila i adresu zamieszkania; 

14) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń. 

15) przekazania niezbędnych informacji z orzeczeń sądowych, co do sprawowania 

opieki, władzy rodzicielskiej nad dzieckiem lub innych sądownych nakazów, np. 

opieka kuratora, asystent rodziny itp. 
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  § 39 

Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.00- 8.30. 

Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia 

do wychowawczyni oddziału.  

2. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami wejściowymi. 

3. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia lub powtarzających 

się wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia 

lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do 

przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka. 

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. 

badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego wyrażenia zgody przez rodziców. 

5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

6. Nauczycielka oddziału ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu 

dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy. 

7. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy. 

8. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

9. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania 

zwierząt na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego. 

10. Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu kontaktowego  

i adresu zamieszkania. 

 

§ 40 

Zasady odbierania dzieci z przedszkola. 

1. Rodzic lub upoważniona przez niego osoba do odebrania dziecka z przedszkola osobiście 

komunikuje nauczycielowi chęć odebrania dziecka z przedszkola. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby upoważnione na piśmie 

przez rodziców. Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane. 

3. Upoważnienie wystawiają obojga rodzice ( opiekun prawny) dziecka na piśmie                              

z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

wskazanie dowodu tożsamości ( nazwa dokumentu, jego numer i seria numer telefonu ), 

którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka. 
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4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dokument tożsamości, wskazany w upoważnieniu i na żądanie nauczyciela go okazać. W 

sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. 

5. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 

jednostki przez upoważnioną przez nich osobę. 

6. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, 

agresywnie się zachowująca). 

7. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora 

przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. W wypadku, gdy 

dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00 nauczycielka zobowiązana jest 

powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

8. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej 1 godzinę - do 

godziny 18.00. 

9. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o 

niemożności skontaktowania się z rodzicami  

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

potwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

11. Nieletni, upoważniony przez rodziców do odbierania dziecka z przedszkola musi mieć 

ukończone 15 lat. 

 

§ 41 

Formy współpracy z rodzicami. 

1. Przedszkole współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego 

uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych. 

2. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycielek poświęconych wymianie 

informacji  

i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i 

rodziców. 

3. Formy współpracy z rodzicami: 

1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte; 

2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne  

z udziałem rodziców; 
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3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem przedszkola, nauczycielami, 

specjalistami w zależności od potrzeb; 

4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną; 

5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci; 

6) informacje umieszczane na stronie internetowej; 

4. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole 

organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych. 

 

Rozdział 9 

Przepisy końcowe 

§ 42 

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

nauczycieli, rodziców i dzieci, pracowników samorządowych. 

2. Wszelkie zmiany niniejszego statutu mogą zostać wprowadzone na podstawie uchwał 

Rady Pedagogicznej.  

3. Dla zapewnienia znajomości statutu zostanie on udostępniony wszystkim 

zainteresowanym poprzez: 

1) umieszczenie w holu przedszkola oraz stronie internetowej przedszkola; 

2) udostępnianie zainteresowanym przez Dyrektor Przedszkola. 

 

 

 


