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Rozdział 1

Nazwa i typ Przedszkola

§ 1

1. Samorządowe  Przedszkole  w  Słomnikach,  zwane  dalej  „Przedszkolem”,  jest
przedszkolem publicznym.

2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul.  SŚw. Jadwigi Kroó lowej 4, 32-090 Słomniki.

3. Przedszkole ma 6 oddziałoó w integracyjnych.

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Słomniki.

5. Siedzibą Gminy jest  budynek Urzędu Miejskiego w Słomnikach przy ul.  Tadeusza
Kosóciuszki 64.  Zadania i kompetencje rady gminy i burmistrza okresóla ustawa z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo osówiatowe.

6. Organem  sprawującym  nadzoó r  pedagogiczny  nad  Przedszkolem  jest  Małopolski
Kurator Osówiaty. 

§ 2

Ilekrocó w statucie jest mowa o:

1) Dyrektorze – nalezży przez to rozumiecó dyrektora Przedszkola Samorządowego w
Słomnikach

2) nauczycielach  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  nauczycieli  zatrudnionych  w
Przedszkolu Samorządowym w Słomnikach

3) dzieciach  –  nalezży  przez  to  rozumiecó  dzieci  uczęszczające  do  Przedszkola
Samorządowego w Słomnikach

4) rodzicach – nalezży przez to rozumiecó  takzże prawnych opiekunoó w dziecka oraz
osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;

5) organie prowadzącym – nalezży przez to rozumiecó Gminę Słomniki

Rozdział 2

Cele i zadania Przedszkola

§ 3

1. Celem  wychowania  przedszkolnego  jest  wsparcie  całosóciowego  rozwoju  dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia
się,  co umozż liwia dziecku odkrywanie  własnych mozż liwosóci,  sensu działania  oraz
gromadzenie  dosówiadczenó  na  drodze prowadzącej  do prawdy,  dobra i  piękna.  W
efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałosócó  do podjęcia nauki na pierwszym
etapie edukacji.

2. Do zadanó  Przedszkola nalezży:
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1) wspieranie  wielokierunkowej  aktywnosóci  dziecka  poprzez  organizację
warunkoó w sprzyjających nabywaniu dosówiadczenó  w fizycznym, emocjonalnym,
społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;

2) tworzenie  warunkoó w  umozż liwiających  dzieciom  swobodny  rozwoó j,  zabawę  i
odpoczynek w poczuciu bezpieczenó stwa;

3) wspieranie  aktywnosóci  dziecka  podnoszącej  poziom  integracji  sensorycznej  i
umiejętnosóci korzystania z rozwijających się procesoó w poznawczych;

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunkoó w sprzyjających nabywaniu przez
dzieci dosówiadczenó , ktoó re umozż liwią im ciągłosócó  procesoó w adaptacji oraz pomoc
dzieciom  rozwijającym  się  w  sposoó b  nieharmonijny,  wolniejszy  lub
przyspieszony;

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji sówiata, doboó r tresóci adekwatnych
do  poziomu  rozwoju  dziecka,  jego  mozż liwosóci  percepcyjnych,  wyobrazżenó  i
rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowanó ;

6) wzmacnianie  poczucia  wartosóci,  indywidualnosócó,  oryginalnosócó  dziecka  oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawykoó w i zachowanó  prowadzących
do samodzielnosóci,  dbania o zdrowie, sprawnosócó  ruchową i bezpieczenó stwo, w
tym bezpieczenó stwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie  do  rozumienia  emocji,  uczucó  własnych  i  innych  ludzi  oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych
sytuacji,  pojawiających  się  w  przedszkolu  oraz  sytuacji  zadaniowych,
uwzględniających tresóci  adekwatne do intelektualnych mozż liwosóci  i  oczekiwanó
rozwojowych dzieci;

9) tworzenie  sytuacji  edukacyjnych  budujących  wrazż liwosócó  dziecka,  w  tym
wrazż liwosócó estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywnosóci człowieka: mowy,
zachowania, ruchu, sórodowiska, ubioru, muzyki, tanó ca, sópiewu, teatru, plastyki;

10)tworzenie  warunkoó w  pozwalających  na  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
otaczającej  dziecko  przyrody,  stymulujących  rozwoó j  wrazż liwosóci  i
umozż liwiających poznanie wartosóci  oraz norm odnoszących się do sórodowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11)tworzenie  warunkoó w  umozż liwiających  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
elementoó w techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania  intencjonalnego  działania,  prezentowania  wytworoó w  swojej
pracy;

12)wspoó łdziałanie z rodzicami, roó zżnymi sórodowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi  przez  rodzicoó w  za  zóroó dło  istotnych  wartosóci,  na  rzecz  tworzenia
warunkoó w umozż liwiających rozwoó j tozżsamosóci dziecka;

13)kreowanie,  wspoó lne  z  wymienionymi  podmiotami,  sytuacji  prowadzących  do
poznania  przez  dziecko  wartosóci  i  norm  społecznych,  ktoó rych  zóroó dłem  jest
rodzina,  grupa w przedszkolu,  inne dorosłe  osoby,  w tym osoby starsze,  oraz
rozwijania zachowanó  wynikających z wartosóci mozż liwych do zrozumienia na tym
etapie rozwoju;

14) systematyczne  uzupełnianie,  za  zgodą  rodzicoó w,  realizowanych  tresóci
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu
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dziecka  zmian  i  zjawisk  istotnych  dla  jego  bezpieczenó stwa  i  harmonijnego
rozwoju;

15)systematyczne  wspieranie  rozwoju  mechanizmoó w  uczenia  się  dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umozż liwiającego podjęcie nauki w
szkole;

16)organizowanie  zajęcó  –  zgodnie  z  potrzebami  –  umozż liwiających  dziecku
poznawanie kultury i języka mniejszosóci narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie  sytuacji  edukacyjnych  sprzyjających  budowaniu  zainteresowania
dziecka językiem obcym nowozżytnym, chęci poznawania innych kultur.

§ 4

1. Przedszkole  udziela  dzieciom,  rodzicom  i  nauczycielom  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i
zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  dziecka  oraz
rozpoznawaniu indywidulanych mozż liwosóci  psychofizycznych dziecka  i czynnikoó w
sórodowiskowych  wpływających  na  jego  funkcjonowanie  w  Przedszkolu,  w  celu
wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie warunkoó w jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w zżyciu Przedszkola oraz w sórodowisku społecznym.

3. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  udzielana  w  Przedszkolu  rodzicom  dzieci  i
nauczycielom  polega  na  wspieraniu  rodzicoó w  i  nauczycieli  w  rozwiązywaniu
problemoó w  wychowawczych  i  dydaktycznych  oraz  rozwijaniu  ich  umiejętnosóci
wychowawczych w celu zwiększenia efektywnosóci pomocy udzielanej dzieciom.

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.

6. Pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  Przedszkolu  udzielają  dzieciom
nauczyciele oraz specjalisóci  wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

7. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie biezżącej
pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli  i  specjalistoó w,  a
takzże w formie:

1) zajęcó rozwijających uzdolnienia;

2) zajęcó  specjalistycznych:  korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,
rozwijających  kompetencje  emocjonalno-społeczne  oraz  innych  zajęcó  o
charakterze terapeutycznych;

3) zindywidualizowanej sóciezżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego, z zastrzezżeniem ust. 12;

4) porad i konsultacji.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatoó w i szkolenó .

9. Do  zadanó  Dyrektora  w zakresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
nalezży:
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1) organizowanie  wspomagania  Przedszkola  w  zakresie  realizacji  zadanó
polegających  na  zaplanowaniu  i  przeprowadzeniu  działanó  mających  na  celu
poprawę jakosóci udzielanej dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2) informowanie nauczycieli i wychowawcoó w o potrzebie objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną  w  trakcie  ich  biezżącej  pracy  z  uczniem  –  jezżeli
stwierdzi taką potrzebę;

3) we wspoó łpracy z  nauczycielami  lub specjalistami planuje  i  koordynuje  pomoc
psychologiczno-pedagogiczną  w  ramach  zintegrowanych  działanó  nauczycieli  i
specjalistoó w oraz biezżącej pracy z dzieckiem, z zastrzezżeniem ust. 12;

4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w
ktoó rych poszczegoó lne formy będą realizowane;

5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodzicoó w o ustalonych dla dziecka
formach,  okresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  oraz  o
wymiarze godzin, w ktoó rych poszczegoó lne formy pomocy będą realizowane.

10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie
biezżącej  pracy  z  dzieckiem.  Do  zadanó  nauczyciela  i  wychowawcy  w  zakresie
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej nalezży:

1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
mozż liwosóci psychofizycznych dzieci;

2) okresólanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowanó  i uzdolnienó  dzieci;

3) rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzenó  edukacyjnych  i  trudnosóci  w
funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczenó  utrudniających funkcjonowania
dzieci i ich uczestnictwo w zżyciu Przedszkola;

4) podejmowanie  działanó  sprzyjających  rozwojowi  kompetencji  oraz  potencjału
dzieci  w  celu  podnoszenia  efektywnosóci  uczenia  się  i  poprawy  ich
funkcjonowania;

5) wspoó łpraca  z  poradnią  w  procesie  diagnostycznym  i  postiagnostycznym  w
szczegoó lnosóci  w  zakresie  oceny  funkcjonowania  dzieci,  barier  i  ograniczenó  w
sórodowisku  utrudniających  funkcjonowanie  dzieci  i  uczestnictwo  w  zżyciu
Przedszkola  oraz  efektoó w  działanó  podejmowanych  w  celu  poprawy
funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działanó ;

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u
dziecka  dysharmonii  rozwojowych  i  podjęcie  wczesnej  interwencji,  a  w
przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację
pedagogiczną zakonó czoną analizą i oceną gotowosóci dziecka do podjęcia nauki w
szkole (diagnoza przedszkolna);

7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o
potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz uwzględnia się takzże zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach. 

12. Zindywidualizowanej sóciezżki nie organizuje się dla:

1) dzieci objętych kształceniem specjalnym;

2) dzieci  objętych  indywidualnym  rocznym  obowiązkowym  przygotowaniem
przedszkolnym.
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13. Dyrektor  mozże  wyznaczycó  osobę,  ktoó rej  zadaniem  będzie  planowanie  i
koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu.

14. Warunki  objęcia  dziecka  zindywidualizowaną  sóciezżką  realizacji  obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jej  organizację okresólają przepisy,  o
ktoó rych mowa w ust. 14. 

Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej okresólają 
przepisy ministra własóciwego do spraw osówiaty i wychowania wydane na podstawie art.
47 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawa osówiatowego

§ 5

1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczenó stwa.

2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:

1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;

2) dziecko nie mozże pozostawacó bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;

3) podczas spaceroó w poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwoó ch
opiekunoó w;

4) sprzęt z ktoó rego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;

3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:

1) wdrazżanie do dbałosóci o higienę osobistą;

2) przestrzeganie przepisoó w w zakresie higieny i bezpieczenó stwa;

3) zachowanie własóciwych proporcji między nauką i zabawą;

4) respektowanie stosowania odzżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w
tym stosowanej diety;

5) zwracanie  szczegoó lnej  uwagi  na  dzieci,  ktoó rym  ze  względoó w  chorobowych
wymagane jest specjalne postępowanie.

4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole: 

1) wspoó łpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego
stylu zżycia dzieci;

2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem;

3) w realizowanych programach uwzględnia tresóci dotyczące dbałosóci o zdrowie i
higienę;

4) tworzy warunki  do kształtowania nawykoó w i  zachowanó  dbania przez dzieci  o
zdrowie;
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§ 6

1. Zadania Przedszkola, o ktoó rych mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:

1) dobrze opracowany program wychowania przedszkolnego;

2) odpowiednie wyposazżenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej
realizacji programoó w wychowania przedszkolnego;

3) zachęcanie  rodzicoó w  do  wspoó łpracy  w  realizacji  programu  wychowania
przedszkolnego;

4) organizowanie zajęcó wspierających rozwoó j dziecka.

2. Przy realizacji zadanó  Przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwoó j
dziecka poprzez:

1) dostosowanie  metod  i  form  pracy  uwzględniających  indywidualne  potrzeby  i
zainteresowania dziecka;

2) tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie własóciwych
zachowanó  dziecka.

3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki
w szkole poprzez: 

1) systematyczne informowanie rodzicoó w o postępach w rozwoju ich dziecka,

2) zachęcanie  rodzicoó w  do  wspoó łpracy  w  realizacji  programu  wychowania
przedszkolnego;

3) opracowanie diagnozy dojrzałosóci szkolnej dla tych dzieci, ktoó re w danym roku
mają rozpoczącó naukę w szkole.

4. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposoó b realizacji zadanó  w szczegoó lnosóci
uwzględnia rodzaj niepełnosprawnosóci. 

Rozdział 3

Organy Przedszkola

§ 7

Organami Przedszkola są:

1) Dyrektor Przedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodzicoó w.

§ 8

1. Dyrektor  Przedszkola  wyłaniany  jest  w drodze  konkursu.  Zasady  powierzania  i
odwoływania ze stanowiska Dyrektora regulują odrębne przepisy.
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2. Przedszkolem  kieruje  Dyrektor,  ktoó ry  jest  jego  przedstawicielem  na  zewnątrz,
przełozżonym  słuzżbowym  wszystkich  pracownikoó w  Przedszkola  oraz
przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

3. Dyrektor Przedszkola w szczegoó lnosóci:

1) kieruje działalnosócią Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;

2) sprawuje nadzoó r pedagogiczny;

3) sprawuje  opiekę nad dziecómi  oraz  stwarza warunki  harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

4) realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  jej  kompetencji
stanowiących;

5) dysponuje  sórodkami  okresólonymi  w  planie  finansowym  Przedszkola
zaopiniowanym  przez  Radę  Przedszkola  i  ponosi  odpowiedzialnosócó  za  ich
prawidłowe wykorzystanie;

6) wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczenó stwa  dzieciom  i
nauczycielom w czasie zajęcó organizowanych przez Przedszkole;

7) wspoó łdziała ze szkołami wyzższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszenó  i
innych organizacji, ktoó rych celem statutowym jest działalnosócó  wychowawcza lub
rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalnosóci  dydaktycznej,  wychowawczej  i
opiekunó czej Przedszkola;

9) odpowiada  za  realizację  zalecenó  wynikających  z  orzeczenó  o  potrzebie
kształcenia specjalnego;

10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:

a) skresólenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jezżeli nie podlega obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego,

b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

11) do dnia 31 sierpnia kazżdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i
wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;

12) gromadzi  informacje  o  pracy  nadzorowanych  nauczycieli  niezbędne  do
dokonywania oceny ich pracy;

13) dokonuje oceny pracy nauczyciela;

14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazżu;

15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu.

4. Dyrektor  jest  kierownikiem  zakładu  pracy  dla  zatrudnionych  w  Przedszkolu
nauczycieli  i  pracownikoó w niebędących nauczycielami.  Dyrektor  w szczegoó lnosóci
decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracownikoó w Przedszkola; 

2) przyznawania nagroó d oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Przedszkola; 

3) występowania  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  w
sprawach odznaczenó , nagroó d i innych wyroó zżnienó  dla nauczycieli oraz pozostałych
pracownikoó w Przedszkola.

9



5. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczegoó lnosóci za:

1.1) wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;

2) realizację zadanó  zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach
jej  kompetencji  stanowiących,  oraz  zarządzeniami  organoó w  nadzorujących
Przedszkole;

3) tworzenie warunkoó w do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;

4) zapewnienie  pomocy nauczycielom w realizacji  ich zadanó  i  ich doskonaleniu
zawodowym;

5) zapewnienie w miarę mozż liwosóci odpowiednich warunkoó w do pracy.

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadanó  wspoó łpracuje z Radą Pedagogiczną,  Radą
Rodzicoó w i  rodzicami.

7. Dyrektor  jest  obowiązany  powiadomicó  do  30  wrzesónia  dyrektora  szkoły
podstawowej  w  obwodzie  ktoó rej  dziecko  mieszka,  o  spełnianiu  przez  dziecko
obowiązku  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  oraz  o  zmianach  w  tym
zakresie.

8. Na wniosek rodzicoó w Dyrektor mozże zezwolicó, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko  rocznego  obowiązkowego  przygotowania  przedszkolnego  poza
Przedszkolem. 

9. Dyrektor,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej,  dopuszcza  do  uzżytku
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując
go do  zestawu programoó w wychowania przedszkolnego.

§ 9

1. W  Przedszkolu  działa  Rada  Pedagogiczna,  ktoó ra  jest  kolegialnym  organem
Przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadanó  dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą roó wniezż  bracó  udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
Rady Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszenó  i innych organizacji, ktoó rych
celem statutowym  jest  działalnosócó  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie
form działalnosóci dydaktycznej, wychowawczej i opiekunó czej Przedszkola.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w  kazżdym  okresie,  po  zakonó czeniu  rocznych  zajęcó  dydaktyczno-wychowawczych
oraz  w  miarę  biezżących  potrzeb.  Zebrania  mogą  bycó  organizowane  na  wniosek
organu  sprawującego  nadzoó r  pedagogiczny,  z  inicjatywy  Dyrektora,  organu
prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członkoó w Rady Pedagogicznej.

5. Przewodniczący  prowadzi  i  przygotowuje  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej  członkoó w o  terminie  i  porządku
zebrania zgodnie z „Regulaminem działalnosóci Rady Pedagogicznej”.

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej nalezży:

1) zatwierdzanie planoó w pracy Przedszkola;
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2) podejmowanie  uchwał  w  sprawie  eksperymentoó w  pedagogicznych  w
Przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektoó w przez Radę Rodzicoó w;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola; 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wynikoó w nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzoó r pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy Przedszkola;

5) ustalanie regulaminu swojej działalnosóci;

6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian.

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczegoó lnosóci:

1) organizację pracy Przedszkola;

2) projekt planu finansowego Przedszkola;

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęcó
w ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęcó
dydaktycznych, wychowawczych  i opiekunó czych;

4) wnioski  Dyrektora  o  przyznanie  nauczycielom  odznaczenó ,  nagroó d  i  innych
wyroó zżnienó ;

5) dopuszczenie do uzżytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

6) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do
konkursu nikt się nie zgłosił;

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora.

8.1.8. Rada Pedagogiczna:

1) deleguje   dwoó ch przedstawiciela  Rady  Pedagogicznej  do  komisji
konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola;

2) mozże wystąpicó z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
Dyrektora Przedszkola;

3) wyłania  przedstawiciela  do  zespołu  rozpatrującego  odwołanie
nauczyciela od oceny pracy.

4)Dyrektor  wstrzymuje  wykonanie  uchwał,  o  ktoó rych mowa w ust.  6,  niezgodnych z
przepisami prawa.  Sposoó b  postępowania  w przypadku wstrzymania  uchwały okresóla
Prawo osówiatowe.

5) Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie Dyrektor. 

6)Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większosócią  głosoó w  w
obecnosóci co najmniej połowy jej członkoó w.

7)Zebrania  Rady  Pedagogicznej  są  protokołowane.  Teksty  uchwał  są  rejestrowane  i
przechowywane osobno.

8)Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw  poruszanych  na  zebraniu  Rady  Pedagogicznej,  ktoó re  mogą  naruszacó  dobra
osobiste dzieci lub ich rodzicoó w, a takzże nauczycieli i innych pracownikoó w Przedszkola.

9)Zadania  i  obowiązki  przewodniczącego  Rady  Pedagogicznej  oraz  członkoó w  Rady
Pedagogicznej, sposoó b głosowania, formy i sposoó b protokołowania i dokumentowania
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zebranó  Rady Pedagogicznej,  zadania zespołoó w Rady okresóla  ,,Regulaminu działalnosóci
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Słomnikach. 

§ 10

1. W Przedszkolu działa Rada Rodzicoó w, ktoó ra reprezentuje ogoó ł rodzicoó w dzieci.

2. W  skład  Rady  Rodzicoó w  wchodzi  po  jednym  przedstawicielu  rad  oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodzicoó w dzieci danego oddziału.

3. Do kompetencji Rady Rodzicoó w nalezży:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnosóci  kształcenia lub
wychowania Przedszkola; 

2) opiniowanie  projektu  planu  finansowego  składanego  przez  Dyrektora
Przedszkola;

3) uchwalanie regulaminu swojej działalnosóci;

4) delegowanie  dwoó ch  przedstawicieli  do  komisji  konkursowej  wyłaniającej
kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola.

4. Rada Rodzicoó w mozże wystąpicó:

1.1.5.1) z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

1.1.5.2) do  Dyrektora  i  innych  organoó w  Przedszkola,  organu  prowadzącego,
organu  sprawującego  nadzoó r  pedagogiczny  z  wnioskami  i  opiniami  we
wszystkich sprawach Przedszkola.

5. Do czasu powołania Rady Pedagogicznej Rada Rodzicoó w wyrazża zgodę na czas pracy
Przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora.

6. Rada Rodzicoó w uchwala „Regulamin działalnosóci Rady Rodzicoó w”, w ktoó rym okresóla
w szczegoó lnosóci:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegoó łowy  tryb  przeprowadzania  wyboroó w  do  rad  oddziałowych  oraz
przedstawicieli rad oddziałowych do Rady Rodzicoó w;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzicoó w.

Regulamin nie mozże bycó sprzeczny ze statutem Przedszkola. 

7. Zebrania Rady Rodzicoó w są protokołowane.

8. W  celu  wspierania  działalnosóci  statutowej  Przedszkola  Rada  Rodzicoó w  mozże
gromadzicó  fundusze z dobrowolnych składek rodzicoó w oraz innych zóroó deł.  Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodzicoó w okresóla Regulamin, o ktoó rym mowa w ust. 6.

9. Fundusze,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  6,  mogą  bycó  przechowywane  na  odrębnym
rachunku bankowym Rady Rodzicoó w.

§ 11

1. Organy Przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji i regulaminoó w tak,
aby przede wszystkim: 
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1) gwarantowały  kazżdemu  z  nich  mozż liwosóci  swobodnego  działania  i
podejmowania decyzji;

2) zapewniały  biezżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  organami  Przedszkola,
planowanych i podejmowanych działanó  lub decyzji.

2. Biezżącą  wymianę informacji  pomiędzy organami  Przedszkola  o  podejmowanych i
planowanych działaniach umozż liwiają:

2.2.1)zebrania z ogoó łem rodzicoó w i nauczycielami;

2.2.2)zapraszanie na zebrania Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady Rodzicoó w;

2.2.3)zapraszanie na zebrania Rady Rodzicoó w Dyrektora lub innego przedstawiciela
Rady Pedagogicznej.

Rozdział 4

Organizacja działalności  Przedszkola

§ 12

1.1.5.2.6.1.10.1. Przedszkole  pracuje  cały  rok  szkolny  z  wyjątkiem  okresu
wyznaczonego  przez  organ  prowadzący  Przedszkole.  Czas  pracy  Przedszkola  jest
uzgadniany z Radą Rodzicoó w.

1.1.5.2.6.1.10.2. Dyrektor  opracowuje  na  kazżdy  rok  szkolny  arkusz  organizacji
Przedszkola, w ktoó rym okresóla w szczegoó lnosóci:

1) liczbę  oddziałoó w;

2) liczbę dzieci w poszczegoó lnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęcó religii i języka angielskiego;

4) czas pracy Przedszkola oraz poszczegoó lnych oddziałoó w;

5) liczbę pracownikoó w ogoó łem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli,  w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze,  wraz z
informacją  o ich stopniu awansu zawodowego i  kwalifikacjach oraz  liczbę godzin
zajęcó prowadzonych przez poszczegoó lnych nauczycieli;

7) liczbę  pracownikoó w  administracji  i  obsługi,  w  tym  zajmujących  stanowiska
kierownicze, oraz etatoó w przeliczeniowych;

8) ogoó lną liczbę godzin pracy finansowanych ze sórodkoó w przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole,  w tym liczbę godzin zajęcó  edukacyjnych i opiekunó czych,
zajęcó  rewalidacyjnych,  zajęcó  z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
innych  zajęcó  wspomagających  proces  kształcenia,  realizowanych  w  szczegoó lnosóci
przez pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.

5. Opracowany  arkusz  organizacji  Przedszkola  Dyrektor  przedstawia  do
zaopiniowania Małopolskiego Kuratora Osówiaty w Krakowie.

6. Arkusz  organizacji  Przedszkola  zaopiniowany  przez  Małopolskiego  Kuratora
Osówiaty w Krakowie Dyrektor przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do
dnia 21 kwietnia danego roku.
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7. Organ  prowadzący,  po  uzyskaniu  opinii  Małopolskiego  Kuratora  Osówiaty,
zatwierdza  arkusz  organizacji  Przedszkola  w terminie  do  dnia  29  maja  danego
roku.

8. W  przypadku  wprowadzenia  zmian  do  zatwierdzonego  arkusza  organizacji
Przedszkola  do  dnia  30  wrzesónia  opinie,  o  ktoó rych  w  ust.  5  i  7  stosuje  się
odpowiednio.

9. W  przypadku  zmian  do  zatwierdzonego  arkusza  organizacji  Przedszkola  po  30
wrzesónia zmiany te zatwierdza organ prowadzący.  

10. Organizację  pracy  Przedszkola  okresóla  ramowy  rozkład  dnia  ustalony  przez
Dyrektora  na  wniosek  Rady  Pedagogicznej,  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony
zdrowia  i  higieny  nauczania,  wychowania  i  opieki,  potrzeb,  zainteresowanó  i
uzdolnienó  dzieci, rodzaju niepełnosprawnosóci oraz oczekiwanó  rodzicoó w.

11. Na  podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciel  lub  nauczyciele,  ktoó rym
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegoó łowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowanó  dzieci.

§ 13

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęcó  nauczania, wychowania i  opieki w
Przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęcó   powinien bycó  dostosowany do mozż liwosóci
rozwojowych dzieci, z tym zże czas prowadzonych w Przedszkolu zajęcó  religii i zajęcó
rewalidacyjnych powinien wynosicó:

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

      2) z dziecómi w wieku 5–6 lat – około 30 minut

§ 14

8.1.8.1. Podstawową  jednostką  organizacyjną  Przedszkola  jest  oddział  obejmujący
dzieci w zblizżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowanó , uzdolnienó
oraz rodzaju niepełnosprawnosóci.

8.1.8.2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej nizż  25. 

8.1.8.3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału okresóla § 31.

§ 15

1. W Przedszkolu organizowane jest wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Dyrektor
organizuje  wczesne  wspomaganie  rozwoju  dziecka  w  porozumieniu  z  organem
prowadzącym.

2. Dyrektor powołuje zespoó ł wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej
„zespołem”. Dyrektor koordynuje pracę zespołu albo nauczyciel upowazżniony przez
Dyrektora.

3. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające  przygotowanie  do pracy z  małymi
dziecómi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawnosóci
dziecka;
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2) psycholog;

3) logopeda.

4. W skład zespołu, w zalezżnosóci od potrzeb dziecka i jego rodziny, mogą wchodzicó
roó wniezż  inni nizż  wymienieni w ust. 3 specjalisóci.

5. Do zadanó  zespołu nalezży w szczegoó lnosóci:

b.1) ustalenie,  na  podstawie  diagnozy  poziomu  funkcjonowania  dziecka
zawartej  w  opinii  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka,
kierunkoó w  i  harmonogramu  działanó  podejmowanych  w  zakresie  wczesnego
wspomagania  i  wsparcia  rodziny  dziecka,  uwzględniających  rozwijanie
aktywnosóci i uczestnictwa dziecka w zżyciu społecznym oraz eliminowanie barier i
ograniczenó  w sórodowisku utrudniających jego funkcjonowanie;

b.2) nawiązanie wspoó łpracy z:
8.1.8.3.10.a) przedszkolem, inną formą wychowania przedszkolnego, oddziałem

przedszkolnym  w  szkole  podstawowej,  do  ktoó rego  uczęszcza  dziecko,  lub
innymi  podmiotami,  w  ktoó rych  dziecko  jest  objęte  oddziaływaniami
terapeutycznymi,  w  celu  zapewnienia  spoó jnosóci  wszystkich  oddziaływanó
wspomagających rozwoó j dziecka,

8.1.8.3.10.b) podmiotem  leczniczym  w  celu  zdiagnozowania  potrzeb  dziecka
wynikających  z  jego  niepełnosprawnosóci,  zapewnienia  mu  wsparcia
medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyroboó w medycznych oraz porad i
konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka,

8.1.8.3.10.c) osórodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i  jego
rodzinie pomocy, stosownie do ich potrzeb;

b.3) opracowanie  i  realizowanie  z  dzieckiem i  jego  rodziną  indywidualnego
programu  wczesnego  wspomagania,  zwanego  dalej  „programem”,  z
uwzględnieniem działanó  wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji
programu oraz koordynowania działanó  osoó b prowadzących zajęcia z dzieckiem;

b.4) ocenianie  postępoó w  oraz  trudnosóci  w  funkcjonowaniu  dziecka,  w  tym
identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczenó  w sórodowisku utrudniających
jego aktywnosócó i uczestnictwo w zżyciu społecznym;

b.5) analizowanie  skutecznosóci  pomocy  udzielanej  dziecku  i  jego  rodzinie,
wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny,
oraz planowanie dalszych działanó  w zakresie wczesnego wspomagania.

         6)Miejsce  prowadzenia  zajęcó  i  miesięczny  wymiar  godzin  zajęcó  w  ramach
wczesnego wspomagania ustala Dyrektor.

7) Sposoó b i zasady szczegoó łowego dokumentowania działanó  zespołu, okresólenie
programu,  sposoby  wspoó łdziałania  zespołu  z  rodziną  dziecka,  zakres
wspoó łpracy  zespołu  z  podmiotem  leczniczym  okresólają  przepisy
rozporządzenia w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju
dzieci.
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§ 16

1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka
z Przedszkola z zastrzezżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do Przedszkola i
z Przedszkola sprawują rodzice.

2. Rodzice  mogą  upowazżnicó  pełnoletnią  osobę  do  odbioru  dziecka  z  Przedszkola.
Upowazżnienie  powinno  zawieracó:  imię  i  nazwisko  osoby  upowazżnionej,  serię  i
numer  dowodu  tozżsamosóci  oraz  własnoręczny  podpis  rodzica.  Jednorazowe
upowazżnienia  przechowuje  wychowawca  w  dokumentacji  Przedszkola  przez
tydzienó .

3. W szczegoó lnym przypadku rodzice mogą upowazżnicó osobę, ktoó ra ukonó czyła 13 lat do
odbioru dziecka z Przedszkola.

4. Rodzice lub osoba upowazżniona powinna przyprowadzicó  dziecko do szatni i oddacó
pod opiekę nauczyciela lub wozónej oddziałowej

5. Nauczyciel ma prawo odmoó wicó  wydania dziecka osobie, ktoó ra ze względu na swoó j
stan (np. nietrzezówosócó) stanowi zagrozżenie dla jego bezpieczenó stwa.

6. Rodzice  mają  obowiązek  odebrania  dziecka  z  przedszkola  do  godziny  jego
zamknięcia. W przypadku, gdy rodzice lub osoba upowazżniona nie odbiera dziecka z
Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej
przez Dyrektora nie dłuzżej jak do jednej godziny od zakonó czonych zajęcó. 

7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub
osobami upowazżnionymi, ktoó re nie odebrały dziecka z Przedszkola. Nauczyciel lub
osoba dyzżurująca o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia Dyrektora. 

8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodzicoó w po upływie czasu,
o ktoó rym owa w ust. 7, oraz niemozżnosócią skontaktowania się z nimi bądzó  osobami
upowazżnionymi, Dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji.

9. ZŻ ądanie  jednego  z  rodzicoó w  dotyczące  nie  wydawania  dziecka  z  Przedszkola
drugiemu z rodzicoó w mozże bycó  respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego
zżądania stosownym orzeczeniem sądowym.

§ 17

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć
poza przedszkolem.

8.1.8.1. Podczas  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  oraz  w  trakcie  zajęcó  poza
przedszkolem opiekę sprawuje nauczyciel grupy oraz pomoc nauczyciela (młodsze
grupy) lub wozóna oddziałowa(starsze grupy).  Mozż liwe są sytuacje, kiedy rodzic
sprawuje  opiekę  nad  dzieckiem  w  trakcie  wycieczek  dla  dzieci  i  ich  rodzicoó w.
Rodzic  w  takiej  sytuacji  podpisuje  deklarację  ponoszenia  odpowiedzialnosóci  za
dziecko w trakcie wyjazdu.
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§ 18

1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji
podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie,
w godzinach od 8:00 do 13:00.

2. Wysokosócó  opłaty  za  korzystanie  przez  dziecko  ze  sówiadczenó  udzielanych  przez
Przedszkole poza czasem, o ktoó rym mowa w ust. 1, ustala organ prowadzący.

3. Przedszkole  zapewnia  odpłatne  wyzżywienie  dla  dzieci.  Zasady  odpłatnosóci  za
korzystanie z wyzżywienia i wysokosócó dziennej stawki zżywieniowej ustala Dyrektor w
porozumieniu  z  organem  prowadzącym.  W  przypadku  nieobecnosóci  dziecka  w
Przedszkolu przysługuje zwrot kosztoó w wyzżywienia w miesiącu następnym.

4. Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu do dnia 10 kazżdego miesiąca.
Jezżeli  10 dzienó  wypada w dzienó  wolny od pracy opłaty  wnosi  się  w pierwszy dzienó
roboczy po 10 dniu miesiąca. 

§ 19

1. W  przedszkolu  istnieje  mozż liwosócó  korzystania  z  jednego,  dwoó ch  lub  trzech
posiłkoó w.

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczacó 3 godzin.
3. Koszty  wyzżywienia  dziecka  /”wsad go garnka”/,  w pełni  pokrywane są  przez

rodzicoó w.
4. Dzienna  stawka  wyzżywienia  oraz  poszczegoó lnych  posiłkoó w ustala  dyrektor  w

porozumieniu z organem prowadzącym i rodzicami.
5. W przypadku nieobecnosóci dziecka w przedszkolu, po uprzednim zgłoszeniu tego

faktu przez rodzica najpoó zóniej w pierwszym dniu nieobecnosóci do godziny 8.00 i,
rodzicom przysługuje zwrot kosztoó w za niewykorzystane posiłki, w następnym
miesiącu.

§ 20

1. Przedszkole  funkcjonuje  przez  cały  rok  szkolny,  z  wyjątkiem  przerw  ustalonych
przez organ prowadzący na wspoó lny wniosek Dyrektora i Rady Rodzicoó w.

2. Organizację  pracy  przedszkola  okresóla  ramowy  rozkład  dnia  ustalony  przez
Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia:

b.6) zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki;

b.7) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

b.8) rodzaj niepełnosprawnosóci dzieci;

b.9) oczekiwania rodzicoó w.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy,
ustalają dla tego oddziału szczegoó łowy rozkład dnia,  z  uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowanó  dzieci.
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§ 21

1.Dyrektor z rodzicami podpisuje umowę w sprawie korzystania z usług przedszkola
Samorządowego w Słomnikach

§ 22

1. Przedszkole systematycznie wspoó łpracuje i wspoó łdziała z rodzicami.

2. Wspoó łpraca i wspoó łdziałanie odbywa się w formie:

1) zebranó  oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami;

2) zebranó  otwartych;

3) indywidualnych kontaktoó w z wychowawcą i nauczycielami;

4) kontaktoó w telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną;

5) informacji na stronie internetowej Przedszkola;
 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

§ 23

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i
Kodeksu pracy.

3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracownikoó w Przedszkola regulują przepisy
Kodeksu pracy.

4. W Przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy.

§ 24

1. Do zakresu zadanó  nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczenó stwa dzieciom
w czasie zajęcó organizowanych przez Przedszkole nalezży:

1) zapewnienie  dzieciom  stałej  opieki  gwarantującej  dzieciom  bezpieczenó stwo
podczas prowadzonych zajęcó;

2) przestrzeganie ustalenó  porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po
Przedszkolu;

3) zwracanie  uwagi  na  okolicznosóci  nasuwające  mozż liwosócó  nieszczęsóliwego
wypadku, w tym podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku;

2. Nauczycielowi  nie wolno pozostawicó dzieci bez opieki innego nauczyciela.
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§ 25

Do zakresu zadanó  nauczyciela w zakresie wspoó łdziałania z rodzicami nalezży:

1) systematyczne  informowanie  rodzicoó w  o  zadaniach  wychowawczych  i
kształcących realizowanych w Przedszkolu

2)  zapoznawanie rodzicoó w z podstawą programową wychowania przedszkolnego i
włączanie  ich  do  kształtowania  u  dziecka  okresólonych  w  tej  podstawie
wiadomosóci i umiejętnosóci;

3) informowanie rodzicoó w o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a takzże włączanie ich
do wspierania osiągnięcó  rozwojowych dzieci i łagodzenia trudnosóci, na jakie one
natrafiają;

4) zachęcanie rodzicoó w do wspoó łdecydowania w sprawach przedszkola poprzez:

8.1.8.1.10.a) wspoó lne organizowanie wydarzenó , w ktoó rych biorą udział dzieci,

8.1.8.1.10.b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjsócó do teatru,

8.1.8.1.10.c) pomoc  w  organizowaniu  uroczystosóci  przedszkolnych  np.
Andrzejki, Spotkanie z Mikołajem, Dzienó  Babci i Dziadka.

5) informowanie  rodzicoó w  o  zachowaniu  dziecka  w  Przedszkolu  i  grupie
roó wiesóniczej oraz o jego rozwoju; 

6) odbywanie  3  razy  do  roku  zebranó  z  rodzicami  oraz  organizowanie  spotkanó
indywidualnych w miarę potrzeb.

7) Organizowanie  zajęcó  otwartych dla  rodzicoó w –  co  najmniej  2  razy  w roku,  w
jednym oddziale

§ 26

1. Do  zakresu  zadanó  nauczyciela  w  zakresie  planowania  i  prowadzenia  pracy
dydaktyczno-wychowawczej nalezży:

1) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego;

2) przygotowywanie  miesięcznych  planoó w  pracy  i  przekładania  ich  do
zatwierdzenia dyrektorowi do dnia 28 kazżdego miesiąca,

3) Uzupełnianie dziennika zajęcó przedszkolnych,

4) Codzienne prowadzenie zajęcó wychowawczo-dydaktycznych oraz opiekunó czych.

2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakosócó realizacji zadanó , o ktoó rych mowa w ust. 1.

§ 27

1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na
celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”. 
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3. Arkusz  obserwacji  dziecka  stanowi  podstawę  do  sporządzenia  przez  nauczyciela
„Informacji o gotowosóci dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku
poprzedzającym  rozpoczęcie  nauki  w  klasie  pierwszej.  Informację  tą  nauczyciel
przekazuje rodzicom do konó ca kwietnia.

§ 28

1. Do zakresu zadanó  nauczyciela w zakresie wspoó łpracy ze specjalistami sówiadczącymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczną nalezży:

1) realizowanie  zalecenó  specjalistoó w  z  zakresu  pomocy  psychologiczno-
pedagogicznej;

2) korzystanie z porad i konsultacji specjalistoó w.

2. W zakresie realizacji zadanó  związanych z opieką zdrowotną nauczyciel:

1) kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawnosócó ruchową;

2) organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawnosócó fizyczną dzieci;

§ 29

1. Dyrektor  powierza  poszczegoó lne  oddziały  opiece  jednego  lub  dwu  nauczycieli,
zwanych dalej „wychowawcą”, zalezżnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w
nim zadanó  z uwzględnieniem propozycji rodzicoó w danego oddziału.

2. Do zadanó  wychowawcy nalezży:

1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;

2) ustalanie  dla  danego  oddziału  szczegoó łowego  rozkładu  dnia  na  podstawie
ramowego rozkładu dnia;

3) wspoó łdziałanie  z  rodzicami  w  zakresie  realizacji  zadanó  wychowawczych
Przedszkola;

4) utrzymywanie stałych kontaktoó w z rodzicami dzieci oddziału;

5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania
pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3. Dyrektor na wniosek nauczyciela mozże odwołacó go z funkcji wychowawcy.

4. W szczegoó lnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor mozże odwołacó  nauczyciela z
funkcji wychowawcy.

§ 30

a.i.1.a.i.1.a.1. Do  zakresu  zadanó  innych  pracownikoó w  Przedszkola  w  zakresie
zapewnienia  bezpieczenó stwa  dzieciom  w  czasie  zajęcó  organizowanych  przez
Przedszkole nalezży:

1) przestrzeganie  przyjętych  w  Przedszkolu  zarządzenó  Dyrektora  dotyczących
spraw organizacyjno-porządkowych;

2) własóciwe  reagowanie  na  zauwazżone  ryzykowane  zachowania  dzieci  poprzez
powiadamianie o nich wychowawcy i Dyrektora;

3) uniemozż liwianie dzieciom wstępu do kuchni i jej zaplecza;
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§ 31

1.Nauczyciel wspomagający (pedagog specjalny) dodatkowo:

- sówiadczy wraz z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z dziecómi
niepełnosprawnymi, rozpoznaje potrzeby wychowawcze i edukacyjne oraz mozż liwosóci
psychofizyczne  dzieci  z  orzeczeniami  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
wspoó łorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych,

-wspoó lnie z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne wybiera lub opracowuje
program wychowania przedszkolnego,

-dostosowuje  realizację  programu  wychowania  przedszkolnego  do  indywidualnych
potrzeb  edukacyjnych  o  mozż liwosóci  psychofizycznych  dzieci  niepełnosprawnych
podczas realizacji zajęcó organizowanych przez nauczyciela przedszkola,

-opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno- Terapeutyczne z zespołem do spraw
pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  dla  kazżdego  dziecka  niepełnosprawnego  i
realizuje  indywidualne  programy  edukacyjno-  terapeutyczne  okresólające  zakres
zintegrowanych działanó  nauczycieli  i  specjalistoó w oraz rodzaje zajęcó  prowadzonych z
dzieckiem,

-uczestniczy w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli prowadzących
grupę  oraz  w  zintegrowanych  działaniach  i  zajęciach,  okresólonych  w  programie,
realizowanym przez nauczycieli i specjalistoó w,

-udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia  edukacyjne oraz  nauczycielom i
specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia okresólone w programie,

-prowadzi rewalidację indywidualną,

-prowadzi i organizuje roó zżnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i psychologicznej
dla dziecka i jego rodziny,

-systematycznie podnosi swoją wiedzę i umiejętnosóci poprzez m.in.

 zdobywanie  dodatkowych  kwalifikacji  przydatnych  do  pracy  w
przedszkolu,

 udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego,

 aktywny udział w WDN i naradach rady pedagogicznej,

 samokształcenie,

 pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych
specjalistoó w,

 wymianę dosówiadczenó  z innymi nauczycielami.

§ 32
    1. Do obowiązkoó w logopedy  nalezży:

    -odpowiedzialnosócó  za  zżycie,  zdrowie  i  bezpieczenó stwo  psychiczne,  fizyczne  i
harmonijny   rozwoó j  powierzonych jego opiece dzieci
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-udzielanie  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  w  form  odpowiednich  do
rozpoznanych potrzeb

-przestrzeganie przepisoó w bhp i  p.pozż .  w codziennej pracy z dzieckiem,

-diagnozowanie  logopedyczne  oraz   odpowiednio  do  jego  wynikoó w  organizowanie
pomocy logopedycznej,

-  prowadzenie terapii  logopedycznej  indywidualnej  z dziecómi,  u ktoó rych stwierdzono
nieprawidłowosóci w rozwoju mowy,

 -organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci, przy sócisłej wspoó łpracy z   

 nauczycielami,

-prowadzenie  doradztwa  logopedycznego  dla  nauczycieli  i  rodzicoó w  na  zasadzie
wspoó łpracy w celu ujednolicenia terapii,

 -udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz zebraniach z rodzicami,

 -prowadzenie obowiązkowej dokumentacji przedszkolnej,

 -odpowiedzialnosócó za jakosócó i efektywnosócó prowadzonych zajęcó logopedycznych.

                                      § 33
1.Do obowiązkoó w nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe nalezży:

-odpowiedzialnosócó za zżycie, zdrowie i bezpieczenó stwo psychiczne, fizyczne i harmonijny
rozwoó j  powierzonych jego opiece dzieci,

  -planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęcó  z dziecómi oraz odpowiedzialnosócó  za
jakosócó tych zajęcó,

-dokumentowanie zajęcó, informowanie rodzicoó w o postępach i trudnosóciach, na jakie 
napotykają  z dzieckiem dzieci,

 -przestrzeganie przepisoó w bhp i p.pozż .  w codziennej pracy z dzieckiem,

-dbanie  o  estetykę  i  kulturę  w  miejscu  pracy,  przestrzeganie  zasad  wspoó łzżycia
społecznego ,dbanie o dobro przedszkola , powierzone mienie, utrzymanie pomieszczenó ,
sprzętu i  pomocy do pracy w nalezżytym stanie.

               ROZDZIAŁ 6

Prawa i obowiązki dziecka

§ 34
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1.Przedszkole  zapewnia  dzieciom  bezpieczenó stwo  podczas  pobytu  w  przedszkolu
oraz wszystkich zajęcó organizowanych poza przedszkolem:

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęcó 

   organizowanych poza terenem przedszkola,

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny,

3) stwarza atmosferę akceptacji,

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami,

  2.Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczenó stwo dzieci w drodze do przedszkola i
z  przedszkola do domu.

§ 35

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach
Dziecka, a w szczegoó lnosóci prawo do:

1.własóciwie  zorganizowanego  procesu  wychowawczo-  dydaktyczno-  opiekunó czego
dostarczającego  roó zżnorodnych bodzócoó w, zgodnie z:

 - zasadami pracy z małym dzieckiem,

-   potrzebami  i  mozż liwosóciami  rozwojowymi  (  w  tym:  z  potrzebą  badania,
eksperymentowania,  wyborem  realizowanej  aktywnosóci  poznawczej,  wyborem
zadanó  i sposoboó w ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłoó w),

2.zabawy i działania w bezpiecznych warunkach,

3.wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowanó  i zdolnosóci, mozż liwosóci
i potrzeby twoó rczej aktywnosóci,

4.codziennego  pobytu  na  sówiezżym  powietrzu,  o  ile  pozwalają  na  to  warunki
atmosferyczne,

5.nieskrępowanego uczestnictwa w zżyciu przedszkola,

6.pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby,

7.ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,

8.szacunku dla roó zżnorodnych jego potrzeb, zżyczliwego i podmiotowego traktowania,

9.poszanowania  jego  tozżsamosóci,  godnosóci  i  prywatnosóci,  akceptacji
jego osoby,

10.przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem posópiechu,

11.stałej  uwagi  i  opieki  nauczyciela,  opieki  ze  strony  innych  pracownikoó w
przedszkola,

12.zabawy i wspoó łdziałania z innymi,

13.snu i wypoczynku, jesóli jest zmęczone,

14.racjonalnego zżywienia,

15.regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami wspoó łzżycia społecznego,

16.nagradzania wysiłkoó w i osiągnięcó,

17.znajomosóci swoich praw i obowiązkoó w.

23



§ 36

      1.Dziecko uczęszczające do przedszkola ma obowiązek:

1)stosowania  się  do  przyjętych  umoó w  obowiązujących  w grupie  i  w  przedszkolu,
ustalonych wspoó lnie z nauczycielką, ze szczegoó lnym uwzględnieniem reagowania na
polecenia personelu przedszkola,

2) bezwzględnego poszanowania nietykalnosóci cielesnej innych: dzieci, dorosłych,

3) poszanowania godnosóci osobistej innych: dzieci, dorosłych,

4) przestrzegania zasad higieny osobistej.

2.Wychowankowie przedszkola mogą otrzymywacó nagrody:

1) z okazji zakonó czenia roku szkolnego,

2) jako laureaci konkursoó w organizowanych przez przedszkole bądzó  inne podmioty.

§ 37

1. Dyrektor  w  drodze  decyzji  mozże  skresó licó  dziecko  z  listy  wychowankoó w  w
przypadku:

      1) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, zże dziecko nie mozże przebywacó 
w grupie 

             dzieci zdrowych, w oddziale ogoó lnodostępnym.

2. Dyrektor informuje rodzicoó w o mozż liwosóci bezpłatnego korzystania przez dzieci z
pięciogodzinnego  pobytu  w  przedszkolu  w  ramach  realizacji  podstawy
programowej i sposobu jego realizacji.

§ 38

1. Wspoó łdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunkoó w do jak najlepszego,
wszechstronnego rozwoju dzieci,  wzajemnego wpierania w procesie wychowania i
realizacji  celoó w  i  zadanó  Przedszkola.  Wspoó łdziałanie  opiera  się  na  wzajemnym
zaufaniu i szacunku.

2. Rodzice obowiązani są do:

1) przestrzegania niniejszego statutu;

2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem;

3) terminowego uiszczania odpłatnosóci za pobyt dziecka w Przedszkolu;
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4) informowania  o  przyczynach  nieobecnosóci  dziecka  w  Przedszkolu,  w  tym
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakazónych;

5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawoó w
niezżytu droó g oddechowych (katar, kaszel);

7) natychmiastowego  odbioru  dziecka  z  Przedszkola  w  przypadku  nagle
pojawiającej się infekcji;

8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczenó stwo.

3. Rodzice  dziecka  podlegającego  obowiązkowi  rocznego  przygotowania
przedszkolnego są obowiązani do:

1) dopełnienia czynnosóci związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) zapewnienia dziecku warunkoó w nauki okresólonych w zezwoleniu na spełnianie
przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;

4) usprawiedliwiania kazżdorazowej nieobecnosóci dziecka w Przedszkolu ustnie, a
w przypadku dłuzższej nieobecnosóci pisemnie.

4. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

2) uzyskiwania  porad  i  wskazoó wek od  nauczycieli  w  rozpoznawaniu  przyczyn
trudnosóci wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3) znajomosóci  realizowanego  w  Przedszkolu  programu  wychowania
przedszkolnego;

4) ochrony danych osobowych;

5) wyrazżania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wnioskoó w i opinii
na temat pracy Przedszkola; 

5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki,
odzżywiania  oraz  metod  opiekunó czo-wychowawczych  rodzic  dziecka  przekazuje
Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia,  stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

ROZDZIAŁ 7

 Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola

§ 39

1. Do  Przedszkola  mogą  uczęszczacó  dzieci  od  początku  roku  szkolnego  w roku
kalendarzowym, w ktoó rym dziecko konó czy 3 lata, do konó ca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w ktoó rym dziecko konó czy 7 lat.
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2. Dziecko w wieku 6 lat  jest obowiązane odbycó  roczne przygotowanie przedszkolne
w przedszkolu,  oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej  lub w innej  formie
wychowania przedszkolnego.

3. W szczegoó lnie  uzasadnionych  przypadkach  wychowaniem  przedszkolnym  mozże
takzże zostacó objęte dziecko, ktoó re ukonó czyło 2,5 roku.

4. Dzieci  w wieku 3–5 lat  mają  prawo  do  korzystania  z wychowania  przedszkolnego
w Przedszkolu.

5. Zapewnienie  warunkoó w,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  2  jest  zadaniem  organu
prowadzącego.

§ 40

1. Do  Przedszkola  przyjmuje  się  kandydatoó w  zamieszkałych  na  obszarze  Gminy
Słomniki

2. Kryteria,  ktoó re  brane  są  pod  uwagę  przy  przyjmowaniu  dzieci  do  Przedszkola,
okresóla organ prowadzący.

3. Postępowanie  rekrutacyjne  przeprowadza  komisja  rekrutacyjna  powołana  przez
Dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej okresólają odrębne przepisy.

4. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

§ 41

1. Przedszkole  prowadzi  rekrutację  do  przedszkola  na  zasadach  powszechnej
dostępnosóci.

2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie:

1) oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu,

2) planszy umieszczonej na publicznych słupach ogłoszeniowych,

            3)  notatki  informacyjnej  w  mediach lokalnych  i  na  stronie  internetowej
przedszkola i    urzędu gminy

            3. Dyrektor przedszkola powołuje Komisję Rekrutacyjną oraz wyznacza   

                Przewodniczącego Komisji.

           4. Do zadanó  Komisji Rekrutacyjnej nalezży:

           1)ustalenie wynikoó w postępowania rekrutacyjnego i  podanie do publicznej
wiadomosóci    listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

          2)sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego

§ 42
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1.Podstawą  przyjęcia  dziecka  do  przedszkola  jest  wniosek  o  przyjęcie  dziecka  do
przedszkola wraz z kompletem dokumentoó w u Dyrektora  przedszkola w terminie od
01.marca do 31marca kazżdego roku kalendarzowego.

      2.Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola składają u Dyrektora deklarację o
kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.

§ 43

1.Zasady postępowania rekrutacyjnego

1) Do Przedszkola Samorządowego w Słomnikach przyjmowane są dzieci w wieku od 3
do 6 lat, zamieszkałe na terenie Gminy Słomniki

2)Podstawowa rekrutacja odbywa się raz w roku. Dopuszcza się przyjmowanie dzieci do
przedszkola  w  ciągu  całego  roku  szkolnego,  jezżeli  placoó wka  dysponuje  wolnymi
miejscami,

3)  W  przypadku  zgłoszenia  się  większej  liczby  dzieci  nizż  liczba  wolnych  miejsc  w
pierwszym  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  brane  są  pod  uwagę  łącznie
następujące kryteria:

1) wielodzietnosócó kandydata

2)niepełnosprawnosócó kandydata

3)niepełnosprawnosócó jednego z rodzicoó w/opiekunoó w kandydata

4)niepełnosprawnosócó obojga rodzicoó w/ opiekunoó w kandydata

5)niepełnosprawnosócó rodzenó stwa kandydata

6)samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

3. W przypadku , gdy w I etapie rekrutacji dzieci otrzymają taką samą liczbę punktoó w, a
przedszkole dysponuje wolnymi miejscami,  w drugim etapie naboru będą brane pod
uwagę dodatkowe kryteria:

1)rodzice zatrudnieni w pełnym wymiarze czasu pracy

2)rodzice uczący się w trybie dziennym

3)rodzenó stwo kandydata w danym przedszkolu

4) czas pobytu dzieci powyzżej realizacji podstawy programowej 

§ 44

1.Dzieci  nieprzyjęte  do  przedszkola  wpisane  są  na  listę  dzieci  oczekujących  na
zwalniające się miejsce w ciągu roku szkolnego.
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ROZDZIAŁ 8

Postanowienia końcowe

§ 45

1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

2.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu albo jego zmian. Do czasu powołania
Rady Przedszkola zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna.

3.Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i  udostępnia
jego  tekst  w  Biuletynie  Informacji  Publicznej  oraz  na  stronach  internetowych
Przedszkola. 

§ 46

1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

pieczęć podłużna: 

Samorządowe Przedszkole
          w Słomnikach
ul. św. Jadwigi Królowej 4
32-090 Słomniki
          tel. 510 217 005

2. na pismach dotyczących działalności fnansowej przedszkola pieczęć podłużna:

                         GMINA SŁOMNIKI
            ul. T. Kościuszki 64, 32-090 Słomniki
           PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE 
                      W SŁOMNIKACH
           ul. św. Jadwigi Królowej 4, 32-090 Słomniki

tel. 510 217 005

§ 47

Rada Pedagogiczna uchwałą nr 8/2017 z dnia 08. 11. 2017 r. 

zatwierdziła tekst statutu po wprowadzonych zmianach.

1.Traci moc statutu z dnia: 31.08.2016 r.
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