
S  t  a  t  u  t 

Publicznego  Przedszkola w Zębowicach



        R o z d z i a ł   I

       Postanowienia ogólne

§1

1 Przedszkole w Zębowicach jest przedszkolem publicznym.
2.Przedszkole może posiadać oddziały zamiejscowe w Radawiu i w Kadłubie Wolnym co  

uzależnione jest od  ilości dzieci w tych oddziałach.
3.Siedziba Przedszkola znajduje się w Zębowicach przy ul.Dobrodzieńskiej 32
4.Organem prowadzącym jest Gmina Zębowice.
   Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty
5.Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Publiczne Przedszkole w Zębowicach
adres: ul.Dobrodzieńska 32

46-048 Zębowice

nr tel.077/4216075

§2

Przedszkole działa na podstawie :
1.Ustawy  z  7  września  1991r.o  systemie  oświaty  /Dz.U  2004  nr  256,poz.2572  ze  zm./  i  

rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy
2.Aktu założycielskiego.
3.Niniejszego Statutu

§3

1.Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2.Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodzicow
3.Przedszkole pracuje.w godzinach od 7.00 do 16.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku , w  

piątki czynne do godz.15.00,
   Odziały zamiejscowe pracują w godzinach : od godz.8.00 do godz.14.00.
4.Czas pracy przedszkola wynosi  9 godz.  dziennie  ,w tym 5 godzin przeznacza  na realizację  

podstawy programowej.

§4

1.Przedszkole jest jednostką budżetową,której działalność finansowana jest przez :
a/ Gminę Zębowice
b/ rodziców w formie opłaty stałej

2.Przedszkole może otrzymywać darowizny,które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o  
gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.



§5

1.Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady  
Gminy w Zębowicach.

2.Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty o której mowa w 
§5 pkt2

3.Przedszkole  zapewnia  odpłatne  wyżywienie  dla  dzieci.Zasady  odpłatności  za  korzystanie  z  
wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący.

4.W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień 
nieobecności powyżej dwóch  dni.

5.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca.Powyżej 
tego dnia naliczane są ustawowe odsetki.

6.Szczegółowa  organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalany  przez  
dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i  
higieny pracy.

7.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować nauczanie religii.
8.Naukę religii włącza sie do planu zajęć przedszkolnych.
9.Naukę religii prowadzi sie dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków.
10.Warunki i sposób wykonywania przez przedszkole zadania o którym mowa w §5 ust.7 ,określają 

odrębne przepisy.
11.Dzieci  na  wniosek  rodziców   /prawnych  opiekunów/  mogą  uczestniczyć  w  zajęciach  

dodatkowych.
12.Rodzaj  zajęć  dodatkowych,ich  częstotliwość  i  forma  organizacyjna  uwzględniają  w  

szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci i zależą od wyboru rodziców.Zajęcia 
te finansowane są w całości przez rodziców.

13.Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

Rozdział  II

Cele i zadania przedszkola

§6

1.Przedszkole realizuje cele i zdania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach  
wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej wychowania 
przedszkolnego koncentrując się na:
a/ wspomaganiu i ukierunkowaniu  rozwoju  dziecka  z  jego wrodzonym potencjałem i 
    możliwościami  rozwoju  w  relacjach  ze  środowiskiem  społeczno-kulturowym  i 
    przyrodniczym,
b/ udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c/umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej
d/ sprawowaniu opieki nad dzieckiem odpowiednio do jego potrzeb oraz możliwości 
    przedszkola,organizowaniu opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
e/ współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu 
    dzieci,rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka,w miarę potrzeby wczesnej 
    interwencji  specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole.

2.Wynikające  z  powyższych  celów  zadania  przedszkole  realizuje  w  ramach  następujących 
obszarów

edukacyjnych:



− poznawanie i rozumienie świata i siebie,
− nabywanie umiejętności poprzez działanie,
− odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej,
− budowanie systemu wartości

   Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na:
a/ zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznej atmosferze ,  

bezpiecznym i zdrowym środowisku
b/ uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych 
    szans,umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
c/ stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności za siebie i za najbliższe otoczenie,
d/ rozwijaniu wrażliwości moralnej,
e/ kształtowaniu umiejętności obserwacji,ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w
    dostępnym doświadczaniu dziecka,otoczeniu przyrodniczym,społecznym,kulturowym
     i technicznym,
f/ rozbudzaniu ciekawości poznawczej,zachęcaniu do aktywności  badawczej i wyrażania
    własnych myśli i przeżyć,
g/ rozwijaniu wrażliwości estetycznej,tworzeniu warunków do rozwijania fantazji, 
    wyobraźni oraz ekspresji plastycznej,muzycznej i ruchowej,
h/  zapewnieniu  warunków  do  harmonijnego  rozwoju  fizycznego,bezpiecznego 

postępowania
     i zachowań prozdrowotnych.

3.Przedszkole zapewnia opiekę i wychowanie oraz uczenie się w atmosferze akceptacji i 
bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości 
szkolnej.

    

§7

1.Zgodnie z podstawą programową celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i 
ukierunkowywanie rozwoju dziecka adekwatnie do jego wrodzonego potencjału i 
możliwości rozwojowych w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i 
przyrodniczym.

2.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowanie przedszkolnego.

3.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
4.Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dziecka i wynosić od 15 do 30 minut.

§8

1.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływania do 
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych,potrzeb środowiskowych,z uwzględnieniem 
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a/ zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć
    poza terenem przedszkola,
b/ zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i
    psychicznym,
c/ stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d/ współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb  



konsultację i pomoc.

§9

1.Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie po  
przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej , określającego ich poziom 
rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.

2.Dzieci niepełnosprawne mogą być objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju po dostarczeniu z 
poradni orzeczenia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

3.Z dziećmi tymi można prowadzić zajęcia indywidualne na wniosek rodziców i za zgodą organu 
prowadzącego o czym stanowią odrębne przepisy.

4.Przedszkole zapewnia dzieciom, we współpracy z organem prowadzącym,o których mowa w pkt 
1:

a/ realizacje zaleceń zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju
b/ odpowiednie warunki do nauki oraz środki dydaktyczne
c/ realizacje programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych 
   potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych z wykorzystaniem odpowiednich  
     form i metod pracy dydaktycznej i wychowawczej,
d/ integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§10

1.W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju.Ma ono na celu 
pobudzenie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.

2.Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju oraz kwalifikacje wymagane od osób
prowadzących wczesne wspomaganie , a także formy współpracy z rodziną dziecka 
określają odrębne przepisy.

§11

1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:
a/ jednego nauczyciela w przypadku 5-godzinnego czasu pracy oddziału
b/ więcej nauczycielom w przypadku powyżej 5-godzinnego czasu pracy

2.Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza organ prowadzący.
3.W miarę możliwosci organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej 

skuteczności,nauczyciele prowadza swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w 
przedszkolu.

   Rozdział III

        Organy przedszkola

§12

1.Organami Publicznego Przedszkola w Zębowicach są:
a/ Dyrektor Przedszkola
b/ Rada Pedagogiczna
c/ Rada Rodziców



2.Rada Pedagogiczna oraz Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,które nie 
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem

§13

1.Dyrektor przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu.
2.Dyrektor kieruje bieżącą działalnością placówki , reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem 

zakładu pracy dla zatrudnionych tam nauczycieli ,pracowników obsługi i administracji
3.Sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli.
4.Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.
5.Przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały.
6.Dyrektor dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować
administracyjną ,finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

7.Stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy,stowarzyszeń i innych organizacji.
8.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce a także bezpieczne i  

higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza 
obiektem do niego należącym.

9.Zadania dyrektora są następujące:
a/ Opracowanie na każdy rok nadzoru pedagogicznego,który przedstawia Radzie 
    Pedagogicznej i Radzie Rodziców
b/ Prowadzenie hospitacji zajęć prowadzonych przez nauczycieli
c/ jeżeli przerwa w działalności oświatowej przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie- 

dokonanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia  
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów

d/ ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej , z uwzględnieniem
    zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ,
e/ przygotowanie Arkusza Organizacji Przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia
    organowi prowadzącemu,

f/ wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i 
    powiadamianie o tym  stosownych organów,
g/ organizowanie administracyjnej,finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
h/ współpraca z rodzicami,organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i 
    kontrolującymi,
i/ kierowanie polityką kadrowa przedszkola,zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz 
    innych pracowników przedszkola,
j/ przyznawanie nagród ,udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym 
    przez Radę Pedagogiczną,
k/ organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym,wczesnego wspomagania 
    rozwoju dziecka
l/ podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku
    szkolnego
ł/ powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie którym mieszka dziecko 6-letnie , o 
   spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego obowiązkowego przygotowania 
   przedszkolnego,
m/ zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu
     Pracy,bhp i ppoż.,
n/ koordynacja współdziałania organów przedszkola,zapewnienie im swobodnego działania
    zgodnie z prawem oraz wymiana informacji między nimi



o/ współdziałanie z organizacjami związkowym wskazanymi przez pracowników,
p/ administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń socjalnych zgodnie z 
   obowiązującym regulaminem,
r/ prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z 
   obowiązującymi przepisami,
s/ wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych

10.W wykonywaniu swoich zadań  dyrektor przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną i Radą 
Rodziców a w szczególności:
a/ zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami

11 .Ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji 
    przebiegu nauczania,działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez
    przedszkole dokumentów zgodnie z posiadaną dokumentacją.

12. Dyrektor organizuje z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Rodziców powstanie Rady 
Przedszkola.

§14

1.Rada Pedagogiczne jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych 
działań dotyczących kształcenia,wychowania i opieki.

2.W skład Rady wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu.
3.Przewodniczącym Rady jest dyrektor przedszkola.
4.Zebrania plenarne Rady są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szk. a także

w każdym semestrze ,zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
5.Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,z 

inicjatywy przewodniczącego organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady.
6.Zebrania Rady prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący,który jest odpowiedzialny za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
7.Dyrektor przedstawia Radzie nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne wnioski 

wynikające z prowadzonego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
przedszkola.

8.W zebraniach Rady 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 wychowawcza
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,wychowawczej i 
opiekuńczej przedszkola.

9.Rada Pedagogiczna działa na postawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
10.Do kompetencji stanowiących Rady należy w szczególności:

a/ zatwierdzanie planów prac
b/ przygotowanie projektu statutu
c/ podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperymentów w sprawie innowacji i 
    eksperymentów
d/ uchwalanie regulaminu pracy Rady
e/ ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach
f/ podejmowanie uchwal w sprawach skreślenia dziecka z listy,
g/ ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11.Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a/ projekt planu finansowego przedszkola
b/ wnioski dyrektora o nagrody,odznaczenia,wyróżnienia dla nauczycieli



c/ organizację pracy przedszkola
d/ propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
    i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
   dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

12.Uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej polowy 
jej

członków.
13.Zebrania Rady są protokołowane.
14.Rada Pedagogiczne może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora.
15.W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna na wniosek Rady Rodziców może dokonać 

zmian w zestawie programów wychowania przedszkolnego,z tym że zmiana nie może 
nastąpić w trakcie roku szk.

16.Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał i wniosków oraz  
spostrzeżeń z posiedzeń Rady.Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być 
udzielane tylko rodzicom lub prawnym  opiekunom dziecka.

17.Rada powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania spraw spornych i uzgadniania stanowisk 
co do podjęcia decyzji.

18.Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady jeśli jest ona niezgodna z prawem i 
niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

19.Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności.

Rozdział IV

Organy społeczne przedszkola

§15

1.Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentacje rodziców dzieci  
uczęszczających do przedszkola.

2.W skład Rady Rodziców wchodzi po dwoje rodziców  z poszczególnych grup i z oddziałów 
zamiejscowych.

3.Wybory przeprowadzane są na pierwszym zebraniu rodziców  w każdym roku szkolnym.
4.Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się w szczególności:

a/ wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady
b/ szczegółowy tryb wyborów do Rady 

5.Rada Rodziców może porozumiewać się z radami innych przedszkoli i ustalać zasady i    
zakres współpracy.

6.Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego,organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.

7.Do kompetencji Rady Rodziców należy:
a/ w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych 
    efektów nauczania lub wychowania w przedszkolu opiniowanie programu i 
    harmonogramu poprawy efektywności nauczania lub wychowania,
b/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.

8.W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania ich określa  

regulamin działalności Rady Rodziców.

§16



1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który 
zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 
ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2.Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor uwzględniając zakresy 
kompetencji tych organów.

§17

1.W przedszkolu mogą działać ,z wyjątkiem partii i organizacji politycznych ,stowarzyszenia i inne
organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i  
wzbogacanie form działalności dydaktycznej ,wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

2.Podjęcie działalności w przedszkolu przez stowarzyszenie lub inną organizację ,o których mowa 
w ust.1 wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola wyrażonej po uprzednim 
uzgodnieniu warunków oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców.

    Rozdział  V

   Organizacja przedszkola

§18

1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych  
według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań,

2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25
3.Szczegółową organizację nauczania i wychowania oraz opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej do dnia 30 
kwietnia każdego roku.

4.Arkusz organizacji przedszkola ,zaopiniowany przez Radę Pedagogiczna i kuratora 
oświaty,zatwierdza organ prowadzący.

5.W arkuszu określa się w szczególności:
a/ liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów
b/ liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych
c/ ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący
d/ czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

6.Szczegółową  organizację  pracy  przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalany  przez 
dyrektora

na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji.
7.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla danego oddziału szczegółowy  

rozkład dnia 
8.W przedszkolu łącznie jest 4 oddziały oraz jeden zawieszony w swojej działalności.
9.Liczba oddziałów  w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych może ulegać zmianie.
10.Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:

w oddziale w Zębowicach:
-trzy sale zajęć dla poszczególnych oddziałów
-salę rekreacyjną do zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju,zajęć muzycznych ,
 gimnastycznych oraz rytmiczno-ruchowych
-pomieszczenia administracyjno-gospodarcze
-kuchnię
-szatnię dla dzieci



w oddziale w Radawiu:
-salę do zajęć
-kuchnię
-pomieszczenia gospodarcze
-szatnię dla dzieci

11.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.
12.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci

na powietrzu
13.Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie w zabawki ,pomoce oraz 

sprzęt rehabilitacyjny.
14.Przedszkole może organizować dla dzieci różne formy krajoznawstwa i turystyki-szczególnie  

preferowaną jest forma rodzinnych wycieczek rowerowych

§19

1.Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez 
rodziców,prawnych opiekunów bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

2.Dziecko może być odebrane przez osobę wyłącznie wskazaną przez rodziców.
3.Rodzice,prawni opiekunowie przejmują odpowiedzialność  prawną za bezpieczeństwo dziecka  

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną osobę.
4.Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym,bez względu 

na to czy jest to rodzic czy osoba upoważniona.
5.Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola w godz.7.00 do 9.00 a w oddziale 

zamiejscowym od 8.00 do 9.00.
6.Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz.16.00 a w piątki do godz.15.00 w Zębowicach 

a w oddziale w Radawiu do godz.14.00

§20
1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2.Terminy i zasady przyjmowania dzieci do przedszkola uchwala co roku organ prowadzący.
3.W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

-dzieci 6-letnie odbywający obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
-dzieci obojga rodziców pracujących
-dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci
-dzieci już uczęszczające do przedszkola

-dzieci z rodzin wielodzietnych
-dzieci z rodzin zagrożonych i patologicznych

4.O miejscu prowadzenia przez przedszkole obowiązkowego rocznego przygotowania do podjęcia 
nauki w szkole decyduje organ prowadzący.

5.Jeżeli liczba dzieci starających się o przyjęcie do przedszkola jest mniejsza od ilości miejsc o 
przyjęciu  decyduje  dyrektor  przedszkola.Jeżeli  liczba  dzieci  jest  większa  niż  liczba 

miejsc,dyrektor  przedszkola  powołuje  Komisję  Rekrutacyjną.Wskład  Komisji  wchodzą:dyrektor 
jako jej  przewodniczący,przedstawiciele  Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.  Kwalifikowanie 
dzieci do przedszkoli określa stworzona w tym celu procedura.
6.Organem odwoławczym od decyzji Komisji Rekrutacyjnej jest Wójt Gminy.

§21

1.Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczna i Radą Rodziców może podjąć decyzję o 



skreśleniu dziecka z listy w przypadku:
-zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych
-nieobecność dziecka przez ponad jeden miesiąc bez poinformowania przedszkola o 
  przyczynie nieobecności / nie dotyczy obowiązkowego rocznego przygotowania dziecka

do podjęcia nauki w szkole/
-ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające jemu lub innym dzieciom 
bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do rozwiązania 
problemu.
− nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

2.W  przypadku zamiaru skreślenia dziecka z listy wychowanków dyrektor zobowiązany jest 
podjąć następujące działania:
-zawiadomić rodziców na piśmie o konieczności podjęcia współpracy z przedszkolem w  
  zakresie korekcji zachowań dziecka
-zaproponować rodzicom i dziecku odpowiednia pomoc
-zawiadomić rodziców o podjętej decyzji na piśmie.

    Rozdział VI

Wychowankowie przedszkola

§22

1.Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko ,które  

ukończyło 2,5 roku.
3.W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 roku życia,nie dłużej jednak 
niż do końca roku szkolnego w którym skończy ono 10 lat.

4.Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne pod warunkiem przedstawienia przez 
rodziców orzeczenia kwalifikacyjnego poradni psychologiczno-pedagogicznej.

5.Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne do podjęcia  
nauki w szkole.Obowiązek ten rozpoczyna sie z początkiem roku szk. W tym roku 
kalendarzowym , w którym dziecko ukończyło 6 lat.

6.Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi o którym mowa w pkt5 są zobowiązani do 
dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola , a także 
zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

7.Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka , a w 
szczególności prawa do:
-właściwie  zorganizowanego  procesu  wychowawczo-dydaktycznego  i  opiekuńczego 

zgodnie   z zasadami higieny pracy umysłowej
− szacunku dla wszystkich jego potrzeb,życzliwego i podmiotowego traktowania
− ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej
− poszanowania jego godności osobistej
− poszanowania jego własności
− opieki i ochrony
− partnerskiej rozmowy na każdy temat
− akceptacji jego osoby.

Rozdział VII

    Rodzice



§23

1.Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a/ przestrzeganie niniejszego statutu
b/zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty i przybory
c/ respektowanie uchwal Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w ramach ich kompetencji
d/ przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę do tego 
    upoważnioną
e/ terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
f/ informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu
g/ niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych

§24

1.Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania  
wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2.Rodzice mają prawo do:
a/ zapoznania sie z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami wynikającymi
  z programu rozwoju przedszkola,
b/ uzyskiwania na bieżąco  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka
c/ uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli  w rozpoznawaniu przyczyn trudności  
     wychowawczych oraz doborze metod udzielenia dziecku pomocy
d/ wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy
     przedszkola
e/ wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i
    nadzorującemu prace pedagogiczną poprzez swoje przedstwicielstwa jakim jest Rada  

Rodziców

§25

Spotkania  z  rodzicami  w  celu  wymiany  informacji  oraz  dyskusji  na  tematy  wychowawcze 
organizowane  są  w  przedszkolu  3  razy  w  roku  szk.  Lub  częściej  na  wniosek  rodziców  lub 
nauczycieli.

§26

Formy współpracy przedszkola z rodzicami to:
a/ zebrania ogólne
b/ zajęcia otwarte
c/ konsultacje i rozmowy indywidualne
d/ kąciki dla rodziców

Rozdział  VIII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§27



1.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi 
w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem do pracy z 
dzieckiem niepełnosprawnym.

2.Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą  i opiekuńczą zgodnie z 
obowiązującymi programami nauczania,odpowiada za jej jakość i wyniki,szanuje godność 
dziecka i respektuje jego prawa.

3.Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a/ planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym 
    programem,ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.
b/ wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka,jego zdolności i zainteresowań,
c/ prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb 
    rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji,
d/ stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania
e/ odpowiedzialność za życie ,zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w 
     przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów,
f/ planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 
    kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
g/dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
    pomieszczeń,
h/ eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci
i/ współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania
j/ prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ,działalności wychowawczej i 
    opiekuńczej-zgodnie z obowiązującymi przepisami,
k/ realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących
l/ czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej , realizacja jej postanowień i uchwał,
ł/ inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze 
   dydaktycznym,wychowawczym,kulturalnym,rekreacyjno-sportowym,
m/ realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora.

§28

1.Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do 
użytku szkolnego.

2.Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu którego dopuszczenie do użytku 
szkolnego regulują odpowiednie przepisy.

3.Wybrany program przedstawia Radzie Pedagogicznej
4.Rada Pedagogiczna spośród przedstawionych programów ustala w drodze uchwały zestaw 

wybranych programów.

§29

Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony  dyrektora,Rady  Pedagogicznej,wyspecjalizowanych  placówek  i  instytucji  naukowo-
oświatowych.

§30

1.W przedszkolu są zatrudnieni pracownicy administracji i obsługi.
2.Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji  

publicznej ,utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.



3.Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania 
dzieci.

4.Szczegółowy zakres tych obowiązków ustala dyrektor przedszkola.
5.Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

Rozdział IX

       Przepisy końcowe

§31

Statut  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich  członków  społeczności  przedszkolnej: 
dzieci,nauczycieli,rodziców,pracowników administracji i obsługi.

§32

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane w drodze uchwał Rady Pedagogicznej

§33

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
a/ wywieszenie statutu na tablicy w kąciku dla rodziców
b/  udostępnienie zainteresowanym Statutu przez dyrektora

§34

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne 
ze statutem.

§35

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

§36

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy

§37

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 29czerwca 2007r.


