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STATUT 

 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZADOWYCH 

KLWOWIE 

 

 

 

 

Statut opracowano na podstawie: 

 

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

zm.); 

 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.); 

 Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189                

z późn. zm.); 

 oraz wydanych na  podstawie w/w ustaw  rozporządzeń ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania. 
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ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 

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

1) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Zespołu Szkół Samorządowych  

w Klwowie; 

2) przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Klwowie; 

3) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego w Klwowie; 

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

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

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

6) Ustawie – należy przez to rozmieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe 

(Dz. U. Z 2017 r., poz. 59 ze zm.) 

 

§ 2. 

1. Przedszkole w Klwowie jest przedszkolem publicznym wchodzącym w skład Zespołu Szkół 

Samorządowych w Klwowie 

2. Przedszkole znajduje się w budynku przy ul. Sportowej 2. 

3. Przedszkole używa pieczęci podłużnej o treści: 

Zespół Szkół Samorządowych w Klwowie 

Przedszkole Samorządowe w Klwowie 

ul. Sportowa 2, 26-415 Klwów 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Klwów. 

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

§ 3. 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową  

2. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne przepisy. 

3. Zasady rekrutacji oraz kryteria przyjęcia dziecka do Przedszkola określa ustawa.  

4. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa 

corocznie organ prowadzący. 

5. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w Przedszkolu, dzieci mogą być 

przyjmowane w ciągu roku szkolnego. 
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Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 4. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach 

aktów wykonawczych do oświaty, w tym w szczególności z podstawy programowej. 

2. Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym 

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 

rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej  

i bezpieczeństwa, w tym o bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 
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10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, 

inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 

możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych 

dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;  

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 5. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych 

wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

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

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

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

aktywności; 
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4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie 

zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej 

i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

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

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

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

zadań realizowanych w przedszkolu. 

§ 6. 

1. Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają obowiązek osobistego 

przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.  

2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie 

przez rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

3. Upoważnienie, które znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierać imię 

i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców. 

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie lub osoby 

upoważnionej, której stan wskazuje na spożycie alkoholu lub narkotyków, dziecko nie będzie 

oddane pod jej opiekę. 

6. Od momentu przekazania dziecka przez nauczyciela odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. 

7. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

 

§ 7. 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

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

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym jak 

i psychicznym;  
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3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy 

i przepisy przeciwpożarowe;  

4) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb 

konsultacje i pomoc. 

§ 8. 

Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: 

1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból 

brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy); 

2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do przedszkola nie może zagrażać bezpieczeństwu 

fizycznemu dziecka oraz innych osób przebywających w jego otoczeniu; 

3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel nawiązuje kontakt 

z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola; 

4) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

 

§ 9. 

1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną i udziela ją dzieciom, ich 

rodzicom oraz nauczycielom.  

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

3. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów  

w przedszkolu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników 
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środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola wynikających w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

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

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

6. Zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowane są we współpracy  

z rodzicami, poradniami pedagogiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami 

specjalistycznymi, nauczycielami i innymi współpracownikami oraz podmiotami działającymi 

na rzecz rodziny, dziecka. 

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

oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

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

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

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego;  

4) porad i konsultacji. 
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Rozdział III 

Organy przedszkola 

 

§ 10. 

1. Przedszkolem kieruje wspólny dla szkoły podstawowej i przedszkola dyrektor zespołu, który 

reprezentuje go na zewnątrz i jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników zespołu. 

2. Zakres, sposób działania oraz zadania dyrektora zespołu szczegółowo określa Statut Zespołu 

Szkół Samorządowych w Klwowie. 

§ 11. 

1. W Przedszkolu funkcjonuje wspólna dla przedszkola i szkoły podstawowej rada 

pedagogiczna. 

2. Zakres zadań i  sposób działania rady pedagogicznej szczegółowo określa Statut Zespołu 

Szkół Samorządowych w Klwowie. 

§ 12. 

1. W Przedszkolu funkcjonuje wspólna dla przedszkola i szkoły podstawowej rada rodziców. 

2. Zakres zadań i sposób działania rady rodziców szczegółowo określa Statut Zespołu Szkół 

Samorządowych w Klwowie. 

§ 13. 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia 

każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji oraz bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych 

działaniach lub decyzjach. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor szkoły, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów. W przypadku braku rozstrzygnięcia sporu przekazuje 

sprawę do rozpatrzenia organowi prowadzącemu bądź organowi nadzoru pedagogicznego 

zgodnie z kompetencjami. 

3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej”  

z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające, w następnej kolejności do dyrektora Zespołu. 

 

Rozdział IV 

Organizacja Przedszkola 

 

§ 14. 

Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 
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1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas 

ich pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego; 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

§ 15. 

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

prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora  

i zatwierdzona w arkuszu organizacyjnym pracy przedszkola na dany rok szkolny. 

3. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu (tak zwane czesne) ustala rada gminy,  

z uwzględnieniem prawa dziecka do bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Opłaty te nie podlegają zwrotowi za okres nieobecności dziecka w Przedszkolu (z wyjątkiem 

opłat za wyżywienie).  

5. W uzasadnionych przypadkach, decyzję o zwolnieniu z opłat podejmuje Wójt Gminy 

Klwów na wniosek dyrektora.  

§ 16. 

1. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków.  

2. Dzienną stawkę wyżywienia oraz koszt poszczególnych posiłków ustala organ prowadzący. 

3. Z wyżywienia w stołówce mogą korzystać nauczyciele oraz pracownicy szkoły.  

4. Odpłatność za korzystanie z posiłków w stołówce ustala organ prowadzący przedszkole.  

5. Termin i sposób wnoszenia opłat za posiłki ustala dyrektor.  

6. Uczniowie mogą korzystać z bezpłatnego wyżywienia na podstawie decyzji wydanej przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

§ 17. 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora i zatwierdzony przez organ 

prowadzący przedszkole po zasięgnięciu ustawowych opinii.  

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

rozwojowych dzieci. 

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na 

wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny nauczania, 
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wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności, 

a także  oczekiwań rodziców. 

4. Ramowy rozkład dnia zawiera: 

1) godziny pracy przedszkola; 

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów; 

3) godziny posiłków; 

4) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych 

przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowego języka obcego. 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

6. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: 

1) proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela i swobodną zabawą 

dziecka; 

2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; 

3) potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody; 

4) godziny posiłków. 

§ 18. 

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

programową wychowania przedszkolnego oraz program wychowania przedszkolnego: 

1) nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego; 

2) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego; 

3) przedszkolny zestaw programów zatwierdza i dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej.  

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

3. Czas trwania zajęć dodatkowych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi:  

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

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

4. W przedszkolu prowadzona jest nauka religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na 

religię, mają zapewnioną opiekę nauczyciela.  

5. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole umożliwiając osiągnięcie 

dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego 

i społecznego. 
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6. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie 

psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności  

do momentu podjęcia nauki w szkole. 

 

ROZDZIAŁ V 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

§ 19. 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele mający kwalifikacje do pracy w przedszkolu. 

2. Do zakresu zadań nauczycieli przedszkola należy:  

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

4) stosowanie twórczych  metod nauczania i wychowania; 

5) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu 

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

6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 

11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

12) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

13) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 
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14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym; 

15) wdrażanie dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami; 

16) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie 1 

szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice 

zdecydowali o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat); 

17) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności 

przedszkola. 

 

§ 20. 

1. Nauczyciel otacza indywidualną opiekę każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włącznie ich w działalności przedszkola; 

4) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony 

dyrektora, rady pedagogicznej i wyspecjalizowanych placówek.  

 

§ 21. 

1. Dyrektor  powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli w zależności 

od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

2. W celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 

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

3. Zmiana nauczyciela opiekującego się danym oddziałem może nastąpić w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach z inicjatywy dyrektora przedszkola lub na umotywowany wniosek 

rodziców. 

4. Informacje o sposobie załatwienia wniosku, o którym mowa w ust.3, dyrektor przedszkola 

przekazuje rodzicom w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

 

§ 22. 

Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 



Przedszkole Samorządowe 
W Zespole Szkół Samorządowych w Klwowie 

13 
 

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania 

przedszkolnego i korelowania ich treści; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów 

ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej; 

3) organizowanie wewnętrznego  doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla 

początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego. 

§ 23. 

W miarę możliwości w przedszkolu za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia się  specjalistów 

wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównania deficytów rozwojowych dzieci. 

 

Rozdział VI 

Wychowankowie przedszkola 

 

§ 24. 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dziecko, 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. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku:  

1) umotywowany pisemny wniosek rodziców; 

2) dziecko w zakresie czynności samoobsługowych jest samodzielne; 

3) dziecko sygnalizuje potrzeby fizjologiczne. 

5. Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

6. Obowiązek, o którym mowa w ust.5 rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  
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§ 25. 

1. 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. 

2. Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji o prawach dziecka” są to 

prawa do: 

1) akceptacji takim, jakim jest; 

2) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

6) doświadczania konsekwencji własnego zachowania; 

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia; 

8) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności osobistej; 

9) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo – dydaktycznym; 

10) aktywnej, dobrej miłości i ciepła; 

11) pomocy i ochrony przy pokonywaniu złych przeżyć; 

12) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

13) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola; 

14) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. 

 

§ 26. 

1. Obowiązkiem dziecka  - wychowanka przedszkola jest: 

1) przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie; 

2) szanowanie godności swojej i innych; 

3) dbanie o bezpieczeństwo własne i innych; 

4) troska o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali; 

5) uczestniczenie w zajęciach, praca nad własnym rozwojem; 
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6) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez 

nauczyciela teren zabawy (salę zabaw, plac przedszkolny); 

7) informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych; 

8) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie 

przedszkolnym; 

9) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich 

pracowników przedszkola. 

2. W przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek naruszenia praw dziecka: 

1) rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola; 

2) dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i dać odpowiedź rodzicom w terminie 7 dni; 

3) w przypadku braku akceptacji decyzji dyrektora przez rodziców, rodzic ma prawo odwołać 

się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3. W przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz stosowania kar cielesnych oraz traktowania 

dziecka w sposób poniżający jego godność, naruszający bezpieczeństwo psychiczne  

i emocjonalne.  

 

§ 27. 

Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka  

z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole;  

2) nieobecności dziecka ponad 2 tygodnie i niezgłoszenie tego faktu do przedszkola;  

3) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może przebywać w grupie dzieci 

zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym; 

4) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

 

Rozdział VII 

Rodzice 

 

§ 28. 

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

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

Współdziałanie obejmuje sprawy wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej 
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wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania 

i rozwoju. 

2. Formy współdziałania to: 

1) kontakty indywidualne; 

2) zebrania grupowe; 

3) zajęcia otwarte; 

4) warsztaty, spotkania z nauczycielami przedszkola lub zaproszonymi specjalistami  

np. psycholog, pedagog, lekarz itp.; 

5) uroczystości przedszkolne; 

6) gazetki informacyjne dla rodziców; 

7) wycieczki; 

 

§ 29. 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy wspieranie nauczycieli w celu 

osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko. 

2. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i pozostałymi 

pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu 

poprzez: 

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o chorobach, 

niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka; 

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do odbioru 

dziecka; 

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych domu 

i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań; 

3. Do obowiązków rodziców dziecka należy również:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

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

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

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

osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu. 
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§ 31. 

Rodzice mają prawo do:  

1) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu 

tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 

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

organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach 

wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości); 

3) konsultacji indywidualnych z wychowawcą; 

4) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy; 

5) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli 

i przedszkola. 

 

Rozdział VIII 

Postanowienia końcowe 

 

§ 32. 

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

2. Obsługę księgowo – finansową przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Szkół Samorządowych 

w Klwowie. 

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

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi. 

 

§ 33. 

Zmiany Statutu dokonywane są w formie pisemnej w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

 

§ 34. 

Upoważnia się dyrektora do publikowania jednolitego tekstu Statutu po każdej jego 

nowelizacji. 

 

Tekst jednolity statutu został przyjęty Uchwałą Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół 

Samorządowych w Klwowie Nr 11/2017/2018 z dnia 22 listopada 2017r.  

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

Dyrektor  


