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Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

 

1. Przedszkole jest placówką organizacyjną systemu oświaty w Gminie 

Kościerzyna wchodzącą w skład Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

2. Nazwa przedszkola brzmi: Publiczne Przedszkole „Niezapominajka” w Wielkim Klinczu. 

3. Rejon Przedszkola w Wielkim Klinczu: 

miejscowości: Wielki Klincz, Mały Klincz- część na południe od drogi krajowej nr 221, 

Zielenin, Puc, Będominek, Dąbrówka, Kula Młyn 

4. Lokalizacja przedszkola: 

1) obiekt w Wielkim Klinczu mieści się przy ulicy Kościerskiej 20, w którym 

funkcjonują oddziały przedszkolne: 

a) oddział dla dzieci 3-letnich; 

b) oddział dla dzieci 4-letnich; 

c) oddział dla dzieci 5-letnich; 

d) oddział dla dzieci 6-letnich. 

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Kościerzyna z siedzibą w Kościerzynie. 

6. W imieniu organu prowadzącego, nadzór nad działalnością finansową i merytoryczną 

Przedszkola sprawuje Dyrektor Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator Oświaty. 

8. W oddziale przedszkolnym spełniane są warunki przewidziane dla przedszkoli 

publicznych w zakresie realizacji programu wychowania przedszkolnego 

uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz zatrudnienia 

nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje. 

9. Przedszkole jest placówką nieferyjną działającą na podstawie:  

1) ustawy z14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

2) ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

3) niniejszego statutu. 
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Rozdział 2 

Cele, zadania  Przedszkola i sposoby ich realizacji 

 

§ 2 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające  

z ustawy Prawo oświatowe oraz przepisów wydanych na jej podstawie, a w szczególności 

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – 

uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania 

oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 

1) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

2) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

3)  promowanie ochrony zdrowia, zdrowego trybu życia i odżywiania się, tworzenie 

sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym  

o bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

4) 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; 

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

estetyczną; 

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

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

7) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
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4. 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; 

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; 

5) wyjścia i wyjazdy edukacyjne do instytucji kultury, gospodarstw ekologicznych, 

organizację dodatkowych zajęć sportowych, zajęć i warsztatów ze zdrowego żywienia; 

6) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci  

z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień.  

5. 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. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

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

trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek; 

3) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela; 

4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

7a.W sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola, bez względu  

na zakres ich obowiązków służbowych, skierowane są w pierwszej kolejności  
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na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

7b. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań  

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych  

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

7c.Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są Dyrektor, nauczyciele 

i wszyscy pracownicy przedszkola. 

7d.Pod opieką jednego nauczyciela może być nie więcej niż 25 dzieci.  Ze względu na 

zwiększenie liczby dzieci w związku z uchodźcami z Ukrainy liczba dzieci pod opieką 

nauczyciela może zostać zwiększona zgodnie z odrębnymi przepisami. 

7e.Dzieci przebywają w przedszkolu pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, 

zajęcia wychowawczo – dydaktyczno-opiekuńcze  zgodnie z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego oraz dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego. 

7f.Dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu, pozostają  

pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.  

7g.Dziecko nieuczęszczające na zajęcia religii zostaje pod opieką nauczyciela oddziału. 

7h.Nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

7i.Każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, 

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, zabawki i inne pomoce. 

7j.Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje 

go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

7k.Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 

opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi. 

7l.Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się zgodnie  

z Regulaminem wyjść i wycieczek. 

7ł.W przedszkolu obowiązują regulaminy i procedury postępowania w sytuacji zagrożenia  

i kryzysu. 

8. Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu: 

1) pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole; 

2) udzielanie pomocy rodzicom w zakresie kształtowania postaw i zachowań  

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami  

i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te 

zachowania; 
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3) udzielanie rodzicom instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie 

pracy z dzieckiem; 

4) pomoc rodzicom w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich 

środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

9. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 

społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, 

stosownie do jego potrzeb; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka                     

w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących 

zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania. 

10. Zasady organizowania wczesnego wspomagania rozwoju w przedszkolu reguluje  

„Procedura organizowania wczesnego wspomagania rozwoju’’ będąca odrębnym 

dokumentem. 

 

§ 2a. 

 

1. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające indywidualny rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację  

i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane.  

2. Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne - zajęcia kierowane i niekierowane z całą 

grupą; 
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2) zajęcia rozwijające sprawność fizyczną; 

3) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu; 

4) spontaniczna działalność dzieci; 

5) proste prace porządkowe; 

6) czynności samoobsługowe; 

7) wycieczki i uroczystości w przedszkolu; 

8) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach. 

3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci,  

ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się 

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.  

4. Przedstawione w podstawie programowej naturalne obszary rozwoju dziecka 

wskazują na konieczność uszanowania typowych dla tego okresu potrzeb 

rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze zorganizowana zabawa, 

zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu. Organizacja zajęć na 

świeżym powietrzu powinna być w miarę możliwości elementem codziennej pracy z 

dzieckiem w każdej grupie wiekowej. 

5. Dziecko w przedszkolu poznaje poprzez zabawę alfabet liter drukowanych. Zabawy 

przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić powinny jedynie do optymalizacji 

napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy kreśleniu znaków  

o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po śladzie  

i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego 

dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje 

się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji. 

6. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia,  

czyli powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na 

stopniowe zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa 

i spokoju, zapewniając mu zdrowy rozwój. 

7. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów 

tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną.  

8. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego, 

prowadzą obserwację pedagogiczną oraz na jej podstawie opracowują diagnozę 

dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w 
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szkole. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole nauczyciele 

wydają rodzicom do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w 

którym dziecko ma obowiązek, albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.  

9. Przedszkole przygotowuje dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 

(język angielski) podczas zajęć w formie zabawy. Dokonując wyboru języka obcego 

nowożytnego, do posługiwania się, którym będą przygotowywane dzieci 

uczęszczające do przedszkola należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest 

nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy. 

10. W przedszkolu organizuje się zajęcia ruchowe specjalistyczne o charakterze 

terapeutycznym w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

11. W przedszkolu organizuje się stałe i czasowe kąciki zainteresowań. Zorganizowane  

są na stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy. Jako 

czasowe organizowane są kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami 

okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola. 

12. W przedszkolu elementem przestrzeni są:  

1) zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w motywowaniu dzieci  

do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz 

zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, 

inspirowania do prowadzenia własnych eksperymentów; 

2) odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci; 

3) elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

13. Aranżacja wnętrza każdej sali umożliwia kulturalne, spokojne spożywanie posiłków 

połączone z nauką posługiwania się sztućcami. 

14. Aranżacja wnętrza każdej sali umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych  

np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer. 

 

§ 2b. 

 

1. Przedszkole przyjmuje dzieci przybywające z zagranicy, niebędące obywatelami 

polskimi oraz będące obywatelami polskimi, dzieci z Ukrainy, na warunkach i w 

trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich oraz organizuje 

proces wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczy na warunkach określonych  

w odrębnych przepisach. 
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2. W przypadku, gdy do przedszkola uczęszczają dzieci, o których mowa w ust. 1, 

dodatkowo do zadań przedszkola należy: 

1) wspieranie dziecka w aklimatyzowaniu się w nowych warunkach; 

2) budowanie przyjaznego środowiska dziecku; 

3) dostosowanie procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego oraz 

wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego do potrzeb  

i możliwości dziecka;  

4) identyfikowanie potrzeb dzieci oraz stosownie do wyników diagnoz 

organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

5) włączanie dzieci do aktywnego udziału w życie przedszkola; 

6) budowanie poczucia bezpieczeństwa. 

 

§ 3 

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

1a) Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega  

na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 

psychofizycznych dziecka i czynników 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. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  

i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz 

specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, pedagodzy specjalni, 

logopedzi. 

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

dzieckiem oraz w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rozwijających 

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

2) porad i konsultacji; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno- 

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

7. Przedszkole integruje dzieci z Ukrainy ze środowiskiem przedszkolnym i wspomaga 

je w pokonywaniu trudności adaptacyjnych, w tym związanych z wcześniejszym 

pobytem za granicą. 

8. Organizacja oraz prowadzenie wymienionych w ust. 5 zajęć odbywa się na zasadach 

określonych w rozporządzeniu w sprawie organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

 

§ 3a. 

 

1. Przedszkole organizuje wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych  

(z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu lekkim, z autyzmem i z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi), posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

2. Przedszkole zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie  

ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci;  

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne; 

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami 
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pełnosprawnymi. 

3. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego opracowuje  

się Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, zwany dalej IPET.  

4. IPET opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z 

dzieckiem. Pracę zespołu, koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału albo 

nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez 

Dyrektora. 

5. Szczegółowy zakres i uwarunkowania tworzenia i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz organizacje pracy z dzieckiem o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych określa rozporządzenie w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży. 

6. Zasady działania, terminy spotkań, prowadzenie dokumentacji, prawa rodziców, 

możliwość poszerzania składu zespołu przywołanego w ust. 4 określa rozporządzenie, 

o którym mowa w ust. 5. 

7. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ma prawo 

korzystać z pomocy psychologiczno -pedagogicznej zgodnej z § 3. 

 

§ 3b. 

 

1. Przedszkole organizuje zajęcia religii uwzględniając je w ramowym rozkładzie dnia. 

Religia organizowana jest na wniosek rodziców wg odrębnych przepisów.  

2. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:  

1) tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej, oraz szacunku dla obrzędów 

religijnych różnych wyznań; 

2) tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w zajęciach 

religii oraz w obrzędach religijnych; 

3) tolerancji i akceptacji praw oraz równego traktowania wychowanków z 

powodu ich przynależności narodowej, wyznaniowej lub bezwyznaniowości; 

4)  organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych; 

5) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach 

przedszkola; 

6) wskazywanie dzieciom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych. 
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Rozdział 3 

Organy przedszkola 

 

§ 3c. 

 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu, zwany dalej Dyrektorem; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu; 

3) Rada Rodziców Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

2. Kompetencje organów, o których mowa w ust. 1, zawiera statut Zespołu Kształcenia 

w Wielkim Klinczu. 

3. Współpraca pomiędzy organami Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu i sposoby 

rozwiązywania sporów zawiera statut Zespołu Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

 

§ 3d. 

 

1. Każdy z wymienionych w § 3c organów działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. 

Organy kolegialne funkcjonują wg odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te 

organy. 

2. Do zadań Dyrektora przedszkola, przełożonego służbowego wszystkich pracowników, 

należy planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy przedszkola, a  

w szczególności Dyrektor: 

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników obsługi oraz administracji; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli; 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach 

kompetencji stanowiących; 

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa  

i powiadamia o tym stosowne organy; 
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7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

przez przedszkole; 

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

10) opracowuje na każdy rok  plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego 

dotyczy plan; 

11) prowadzi obserwacje zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola; 

12) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy; 

13) sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli; 

14) przedstawia radzie pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności 

przedszkola; 

15) co najmniej raz w roku dokonuje kontroli mających na celu zapewnienie 

bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a 

także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określa kierunki ich 

poprawy; 

16) ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 

17) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do 

zatwierdzenia organowi prowadzącemu; 

18) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

19) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi; 

20)  kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz 

innych pracowników przedszkola; 

21) przyznaje  nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola; 

22) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesne wspomaganie 

rozwoju dziecka; 
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23) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

24) współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników; 

25) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci  

i nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

26) dopuszcza do użytku program wychowania przedszkolnego; 

27) wykonuje uchwały Rady Gminy Kościerzyna w zakresie działalności 

przedszkola; 

28) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy 

dzieciom i ich rodzinom; 

29) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy; 

30) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem 

dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym 

udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji 

tej opieki; 

31) stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

placówki zgodnie z odrębnymi przepisami; 

32) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność 

przetwarzania danych osobowych przez placówkę; 

33) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego; 

34) odpowiada za realizacje zaleceń organów nadzorujących; 

35) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowym; 

36) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do 

realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych; 

37) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole. 

3. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą 

Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora placówki zastępuje go wicedyrektor. 
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5. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu. 

6. Zarządzenia Dyrektora dotyczące nauczycieli przesyłane są nauczycielom poprzez 

dziennik elektroniczny. Zarządzenia dotyczące pracowników niepedagogicznych 

przekazywane są bezpośrednio zainteresowanym. Wszystkie zarządzenia ogłaszane są 

w księdze zarządzeń. 

7. Dyrektor w celu organizacji pracy przedszkola może wykorzystywać techniki online 

lub komunikację w trybie obiegowym. 

 

§ 3e. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 

harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej  

i opiekuńczej przedszkola. 

3. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 

4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu po 

zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;  

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 

celu doskonalenia pracy przedszkola.  

5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację 
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tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych 

oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci; 

2) projekt planu finansowego przedszkola;  

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć, w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola; 

5) sprawy związane z osobami pełniącymi funkcje kierownicze lub z ich 

powoływaniem; 

6) podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, w szczególności 

organizacje harcerskie. 

6. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej 

sprawie.  

7. Rada Pedagogiczna przedszkola wykonuje ustawowe zadania Rady Przedszkola, o ile 

ta nie została powołana. 

8. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu 

przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia radzie 

pedagogicznej. 

 

§ 3f. 

 

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych 

wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, 

szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy. 

5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i 

opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora 

przedszkola; 
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2) wyrażanie opinii w sprawie podjęcia w placówce działalności przez 

stowarzyszenie lub organizacje, o których mowa w odrębnych przepisach; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola; 

4) wnioskowanie wspólnie z Dyrektorem do organu prowadzącego w sprawie 

ustalenia przerw w funkcjonowaniu placówki. 

 

§ 3g. 

 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji 

poprzez: 

1) organizowanie wspólnych zebrań; 

2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 

3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając   

zakresy kompetencji tych organów.  

 

§ 3h. 

 

1. W przypadku zaistnienia sporu między organami obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą 

wyłącznie członkowie tych organów. 

2. W przypadku sporu między Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji 

należy do Dyrektora przedszkola; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor przedszkola jest zobowiązany 

zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w 

ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor przedszkola podejmuje działanie, na pisemny wniosek strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu Dyrektor przedszkola informuje na piśmie 

zainteresowanych. 

3. W przypadku sporu między organami, w którym stroną jest Dyrektor przedszkola, 
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powoływany jest zespół mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi po 

jednym przedstawicielu organów wymienionych w § 3c, a Dyrektor przedszkola 

wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

4. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie mediacyjne, a w 

przypadku niemożności rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

5. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego, jako 

rozwiązanie ostateczne. 

6. Rozstrzygnięcie wydaje w ciągu 14 dnia od otrzymania przez Dyrektora pisemnej 

informacji o sporze. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja pracy w przedszkolu 

 

§ 4 

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

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. 

 

§ 5 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

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

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. W związku z przyjęciem dzieci z 

Ukrainy zwiększa się limit dzieci w oddziale zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo – dydaktyczno – 

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 

4. Grupy międzyoddziałowe są tworzone na okres roku szkolnego w godzinach 7.00 – 
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8.00 oraz 13.00 – 16.00.   

5. Organizacja i ilość grup międzyoddziałowych uzależniona jest od ilości dzieci 

korzystających z usług przedszkola na podstawie deklaracji złożonych przez 

rodziców. 

6.  Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. W związku z 

przyjęciem dzieci z Ukrainy zwiększa się limit dzieci w oddziale zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

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

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

zaistniałych sytuacjach Dyrektor może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem 

wymaganej liczebności. 

8. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w 

grupach międzyoddziałowych, zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów. 

 

§ 6 

 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia 

opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym  

i indywidualnym. 

2. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe. W przedszkolu 

mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe: 

1) religia; 

2) logopedia; 

3) język angielski; 

4) taneczno – rytmiczne; 

5) nauka gry w szachy dla oddziału dzieci sześcioletnich. 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w poszczególnych grupach, jest dostosowany 

do możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci.  

 

§ 7 

 

1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 
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uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

1a. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków 

rodziców; 

2) następujące pory posiłków; 

a) śniadanie: 9.00; 

b) drugie śniadanie 11.30; 

c) obiad 11.30; 

d) podwieczorek: 14.00 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa 

ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców. 

3. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

4. Pracę z dziećmi nauczyciel planuje.  

5. Zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje w dowolnym czasie w ciągu jednego lub 

kilku dni, w takcie zajęć z całą grupą, z małymi zespołami powstającymi 

spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela, 

zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych.  

6. Ramowe rozkłady, o których mowa w ust. 1 podaje się do wiadomości rodzicom 

dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola. 

7. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych 

oddziałów. 

8. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i 

Rady Pedagogicznej zgodnie z potrzebami rodziców. Czas pracy przedszkola może 

ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców, po uzgodnieniu z organem 

prowadzącym. 

§8 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu  
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o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy 

wychowania przedszkolnego. 

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo- 

opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z 

potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. 

Są dopuszczone przez Dyrektora.  

2a.Podstawa programowa realizowana jest przez cały czas pobytu dziecka w 

przedszkolu. 

2b.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 

ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

2c.Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady 

organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy. 

3. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut. 

3a. Godzina zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. 

3b. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

3c. Dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 4 – 5, w czasie 

dłuższym lub krótszym niż 45/60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka 

łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 

dziecka. 

4. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza 

terenem przedszkola, ponadto: 

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od 

wyboru rodziców, 

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący, 

3) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości i 

potrzeb rozwojowych dzieci.  

 

§ 9 

 

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

organ prowadzący na wniosek Dyrektora przedszkola. 

2. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo 
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wolnych od pracy w godzinach od 7.00 do 16.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, 

podczas których realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego; 

godziny od 7.00 do 8.00 oraz od 13.00 do 16.00 są odpłatne i wynoszą 1zł. za każdą 

rozpoczętą godzinę (na podstawie uchwały Rady Gminy). 

3. Obiady dostarczane są przez firmę cateringową. Płatności za obiady należy dokonywać 

do 10 dnia każdego miesiąca. Odliczenie za obiad w danym dniu nastąpi wyłącznie w 

przypadku zawiadomienia o tym fakcie do godz. 15-tej dnia poprzedniego. 

4. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 lipca każdego roku i jest wykorzystana na 

wykonanie remontu i czynności porządkowych, pracownicze urlopy wypoczynkowe. 

5. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę 

Gminy wraz ze sposobem jej wykonania. 

6. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków 

zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10 dnia 

każdego miesiąca. 

7. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. 

Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

8. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone 

przez przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka 

przedszkolnego. 

§ 10 

 

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 

1) 4 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2) jadalnię; 

3) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

4) zaplecze sanitarne; 

5) plac zabaw. 

2. Odpowiedzialnym za porządek pomieszczeń są poszczególni nauczyciele i 
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pracownicy obsługi. 

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor, przy 

czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie 

przepisów prawa. 

 

§ 10a. 

 

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

określa arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez Dyrektora przedszkola, 

zaopiniowany przez radę pedagogiczną. 

2. Terminy, procedury i zakres arkusza organizacyjnego określa rozporządzenie w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli. 

3. Do arkusza organizacyjnego mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu.  

4. Aneks zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 

 

§ 10b. 

 

1. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne.  

2. Dyrektor przedszkola stwarza warunki do działalności stowarzyszeń, organizacji  

i wolontariuszy, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej placówki. 

3. Podjęcie działalności w placówce przez stowarzyszenie lub inną organizację, o 

których mowa w ust. 2, wymaga uzyskania zgody Dyrektora placówki, wyrażonej po 

uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców przedszkola. 

4. Przedszkole współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, o których 

mowa w ust. 2, na rzecz innowacyjności stosownie do potrzeb zainteresowanych 

podmiotów, zgodnie z indywidualnymi ustaleniami w szczególności poprzez: 

1) szkolenia; 

2) udział w konkursach, projektach; 

3) korzystanie z bazy danych; 

4) współorganizowanie różnych przedsięwzięć. 

5. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla 
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kandydatów na nauczycieli.  

 

§10c. 

 

1. Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami 

specjalistycznymi a także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom 

rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego 

rodzinie poprzez:  

1) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców; 

2) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami, 

pracownikami poradni; 

3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.; 

4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku; 

5) wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, 

rodziny, środowiska lokalnego; 

6) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości 

dzieci przedszkolnych; 

7) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne. 

2. Przedszkole współdziała z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, instytucjami 

wspierającymi dziecko i rodzinę w zależności od potrzeb. 

 

§ 10d. 

 

Dzieciom, którym z powodu warunków rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna 

jest stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następującej 

formie: 

1) rzeczowej; 

2) zwolnienia lub obniżenia opłat za przedszkole; 

3) pomoc w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej; 

4) pomoc charytatywna; 

5) pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola. 

 

§ 10e. 
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1. Zajęcia oraz organizacja pracy przedszkola w wyjątkowych sytuacjach, mogą być 

organizowane i prowadzone w trybie hybrydowym lub zdalnym z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając indywidualne potrzeby  

i możliwości psychofizyczne dzieci, a także konieczność zapewnienia dzieciom  

i rodzicom indywidualnych konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia oraz 

właściwego przebiegu procesu kształcenia, zgodnie z obowiązującymi 

rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym 

rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w przedszkolu, innej 

formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce. Obowiązują wówczas 

procedury zawarte w odrębnym dokumencie. 

2. Szczegółowa organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość: 

1) w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez 

nauczycieli do realizacji tych zajęć: 

a) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe; 

b) e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line; 

c) zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane 

codziennie przez nauczycieli; 

d) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i 

radiofonii; 

2) sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do 

realizacji tych zajęć: 

a) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms; 

b) drogą mailową (adres służbowy) lub na zamkniętej grupie Faceeboka, 

Messengera, lub innych komunikatorów założonych na potrzeby 

edukacji zdalnej;  

c) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie wideokonferencji; 

d) poprzez stronę internetową przedszkola; 

e) dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola 

zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej 

przedszkola; 
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f) materiały do pracy dla dzieci są zamieszczane kompleksowo na 

początku tygodnia, zgodnie z obowiązującym planem pracy  

i codziennie uzupełniane o propozycje dodatkowe; 

g) blog internetowy; 

3) warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach w odniesieniu do 

ustalonych w danym przedszkolu, danej innej formie wychowania 

przedszkolnego technologii informacyjno-komunikacyjnych, mając na 

uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i 

bez ich użycia: 

a) nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym 

uwzględnieniem: 

- równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach 

tygodnia; 

- zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 

- możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego 

wysiłku umysłowego w ciągu dnia; 

b) łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych 

 i bez ich użycia; 

c) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu 

spędzanego przed ekranem komputera; 

d) nauczyciele prowadzą zajęcia synchroniczne i asynchroniczne. 

3. Sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność 

poszanowania sfery prywatności dziecka  oraz warunki techniczne i oprogramowanie 

sprzętu służącego do nauki: 

1) nauczyciel sprawdza obecność dzieci na zajęciach online; 

2) rodzice umieszczają w postach Facebookach zdjęcia prac i zabaw 

prowadzonych z dziećmi; 

3) rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez komentarze, pytania, uwagi 

zamieszczane w postach oraz telefonicznie; 

4) szczegółowe zasady określone są w zarządzeniu Dyrektora przedszkola; 

5) nauczyciele zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zasad 

bezpiecznego uczestnictwa w zdalnych zajęciach, ujętych w „Regulaminie 

Ochrony Danych Przy Edukacji Zdalnej”, który jest odrębnym dokumentem. 
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Rozdział 5 

Nauczyciele i pracownicy Przedszkola 

 

§ 11 

 

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister 

właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady 

wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy 

dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Pracownicy przedszkola podlegają bezpośredniemu nadzorowi Dyrektora Zespołu 

Kształcenia w Wielkim Klinczu. 

5. Nauczyciele pracujący w przedszkolu są członkami Rady Pedagogicznej Zespołu 

Kształcenia w Wielkim Klinczu.  

6. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,  

a także przepisów pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

7) dbanie o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci. 

 

§ 12 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na 

stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi: 

1) pomoc nauczyciela; 
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2) woźna oddziałowa. 

2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego 

działania przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dzieci, a także utrzymanie obiektu  

i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola. 

4. W przedszkolu zatrudnia się pomoc nauczyciela, który pełni funkcje asystenta 

międzykulturowego wspiera dzieci niebędące obywatelami polskimi oraz nauczycieli  

i specjalistów prowadzących poszczególne zajęcia z tymi dziećmi w zakresie 

posługiwania się językiem kraju pochodzenia dziecka, adaptacji oraz integracji ze 

środowiskiem szkolnym. 

 

§ 13 

 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za 

zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, 

poszanowanie godności osobistej dziecka. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej, jakość. 

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami 

program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie go do 

użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. 

Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia 

opiekuńczo- wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

5. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień 

pracy. 

6. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu 

wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. 

7. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół. 
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8. Zadania nauczycieli przedszkola: 

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

2) organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

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

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko 

nauki w klasie I szkoły podstawowej; 

5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o 

estetykę pomieszczeń; 

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

9) prowadzenie   dokumentacji przebiegu nauczania,    działalności    wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej; 

11) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

12) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych; 

13) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

14) 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 m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, kontaktów 

indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych 

uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice; 

15) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej 

działalności placówki. 
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16) zebranie w ciągu 2 tygodni dokładnych informacji na temat sytuacji zdrowotnej, 

warunków domowych dziecka z Ukrainy poprzez ankiety, wywiady, obserwacje   

i indywidualne rozmowy z rodzicami; 

17) przekazanie informacji o dzieciach wymagających pomocy i wsparcia z przyczyn 

rodzinnych, losowych, rozwojowych innym nauczycielom i specjalistom 

wchodzącym do pracy w oddziale, w którym jest dziecko, o którym mowa w  

pkt 16 celem wspólnego zorganizowania adekwatnych form pomocy. 

 

§ 13a. 

 

1. Nauczyciele zobowiązani są sprawdzać warunki prowadzenia zajęć z dziećmi w 

danym miejscu (sala, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć. Jeżeli warunki 

bezpieczeństwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym 

Dyrektora. Do czasu usunięcia zagrożenia nauczyciel ma prawo odmówić 

prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

2. Nauczyciele powinni niezwłocznie przerwać zajęcia i wyprowadzić dzieci  

z zagrożonego miejsca, jeżeli zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć. 

3. Nauczyciele zobowiązani są: 

1) przestrzegać ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

2) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, 

usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby 

zagrażać zdrowiu dzieci; 

3) udzielić dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia 

choroby; 

4) niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora w przypadku zauważenia 

niepokojących objawów chorobowych; 

5) zgłaszać Dyrektorowi wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola; 

6) przestrzegać procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury 

odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych. 

4. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych 

odpowiadają osoby prowadzące te zajęcia. 

5. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec dzieci żadne zabiegi medyczne z 

wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno 

podawać dzieciom żadnych leków z własnej inicjatywy.  
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6. Nauczyciele w razie wystąpienia wypadku wychowanka niezwłocznie zapewniają 

poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, 

udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zawiadamiają Dyrektora  

i rodziców dziecka. 

 

§ 14 

 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem 

propozycji rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, 

nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do 

przedszkola. 

§ 14a. 

 

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznawanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku 

przedszkolnym i poza przedszkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  
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w sytuacjach kryzysowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w 

celu ustalenia stanu mowy dziecka; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci  

i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej 

zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

3. Do zadań terapeuty pedagogicznego (oligofrenopedagoga) należy w szczególności: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych oraz innych zajęć  

o charakterze terapeutycznym; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

4. Do zdań pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności: 

1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego 

uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola; 

2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 
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predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo  

w życiu placówki; 

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci; 

4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem 

nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z uczniem w zakresie 

zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego  

i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 

6) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów  

w rozwiązywaniu problemów, o których mowa w pkt 1- 5; 

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom dzieci  

i nauczycielom; 

8) współpracę z instytucjami i podmiotami odpowiedzialnymi za wspieranie 

dziecka  i jego rodziny; 

9) przedstawianie Radzie Pedagogicznej propozycji doskonalenia zawodowego 

mającego na celu podnoszenie, jakości edukacji włączającej. 

 

§ 15 

 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania, 

nauczyciele: 

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na 

temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także 

rozwoju i zachowania ich dziecka; 

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka. 

2. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału; 
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2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu 

umiejętności; 

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku 

szkolnym; 

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich; 

5) diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego. 

3. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program wychowania 

przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować treści 

nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego 

powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest 

przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do 

użytku w przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli 

program wychowania przedszkolnego. 

4. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, 

psychologiczną i pedagogiczną. 

 

 

Rozdział 6 

Rodzice i wychowankowie Przedszkola 

 

§ 16 

 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) 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); 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą; 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy; 

4) wyrażania i przekazywania Dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy 

nauczycieli i przedszkola. 

2. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich 
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częstotliwość: 

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie, 

którego Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem 

przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów 

wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych); 

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i 

diagnozy wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis 

aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających; 

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie 

gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której 

dziecko rozpocznie naukę. 

2a. Zachowuje się warunki i sposób współdziałania z rodzicami dzieci  z Ukrainy takie, 

jak dla innych dzieci w przedszkolu. 

2b.Współpraca z rodzicami dzieci z Ukrainy dotyczy w szczególności: 

1) składania przez nich wniosków i oświadczeń woli dotyczących: 

a) przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola, 

b) nauki religii, 

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

2c. Dzieci z Ukrainy nie realizują rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

4) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu; 

5) aktywna współpraca z nauczycielami we wszystkich sprawach 

związanych z nauczaniem, wychowaniem i opieką dziecka. 

3a. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub 

upoważnioną pisemnie przez nich osobę powyżej 10 roku życia, zapewniającą 

dziecku pełne bezpieczeństwo. 

4. Rodzice lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w 

drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika 
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przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania 

dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica). 

5. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane w godzinach pracy przedszkola tj. 

7.00 – 16.00. Rodzice zobowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie 

lub osobiście najpóźniej do godziny 8.30 w danym dniu rozliczeniowym frekwencji 

dziecka. 

6. Dopuszcza się możliwość odebrania dziecka przez inną osobę niż wymieniona  

w upoważnieniu, jednak wyłącznie po uprzednim pisemnym zgłoszeniu takiej 

informacji przez rodziców dziecka do Dyrektora lub nauczyciela oddziału.  

7. Pisemne upoważnienie do odbioru dziecka powinno zawierać imiona i nazwiska osób 

upoważnionych wraz z numerem telefonu. 

8. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie 

dokument ze zdjęciem i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących 

wątpliwości nauczyciela kontaktuje się z rodzicami dziecka. 

9. Upoważnienia są aktualne w ciągu całej edukacji dziecka w przedszkolu. 

Upoważnienia mogą być aktualizowane.  

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

odbierającej wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

(osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).  

11. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest 

Dyrektor. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami. 

12. W przypadku powtarzających się sytuacji opisanych w ust. 10 podjęte zostaną 

następujące działania: 

1) rozmowa wyjaśniająca Dyrektora z rodzicami dziecka; 

2) wystosowanie pisma do rodziców dziecka; 

3) wystąpienie Dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację 

rodzinną wychowanka przedszkola. 

13. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.  

14. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru 

dziecka, nauczyciel zobowiązany jest odczekać z dzieckiem 1 godzinę (do godziny 

17.00). Po upływie tego czasu nauczyciel zawiadamia Dyrektora i najbliższy 
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komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu 

ustalenia miejsca ich pobytu. 

15. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców  

musi być poświadczone orzeczeniem sądu. 

16. Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe, bez objawów i symptomów chorobowych 

(katar kaszel, wymioty itp.). Dzieci z oparzeniami, ranami szytymi, unieruchomione 

m.in. gipsem, szyną gipsową z uwagi na bezpieczeństwo własne i innych nie 

uczęszczają do przedszkola, jeśli nie mają zakończonego procesu leczenia. W 

przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka pracownik 

przedszkola ma prawo odmowy jego przyjęcia. Jednocześnie informuje Dyrektora o 

tym fakcie. 

17. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach 

zdrowotnych dziecka, w tym alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych (np. wszawica). 

18. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola  

w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielem.  

19. Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców  

o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka. 

20. Rodzice są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku 

otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.  

21. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola zobowiązana jest je rozebrać  

i przekazać osobie dyżurującej w szatni lub nauczycielowi oddziału. 

22. Pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przed wejściem do budynku przedszkola. 

23. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia w butach do sali przedszkolnych  

oraz wprowadzania zwierząt do budynku przedszkola. 

24. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przyniesione przez dzieci wartościowe 

przedmioty. 

25. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają 

zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. 

26. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez wcześniejszego pisemnego upoważnienia 

dziecko nie może być wydane. 

27. W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców, 

aby podeszli razem z nim do nauczyciela i zgłosili odebranie. Rodzice po odebraniu 
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dziecka są zobowiązani opuścić plac zabaw. W przypadku pozostania rodzica na placu 

przedszkolnym po odebraniu dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem) 

nauczyciel nie odpowiada już za bezpieczeństwo dziecka.   

 

§ 17 

 

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

1a. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminach wskazanych w regulaminie 

rekrutacji na terenie Gminy Kościerzyna.  

2. Wychowanek przedszkola ma prawo wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka 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) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

4) pomocy w przypadku trudności rozwojowych; 

5) wolności, szacunku, nietykalności osobistej;  

6) prawo do ochrony zdrowia;  

7) korzystania z dóbr kultury; 

8) informacji; 

9) znajomości własnych praw. 

 

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim, jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

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

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony; 

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

8) zdrowego jedzenia. 
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4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych    

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

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

przedszkola na miarę własnych możliwości; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli 

i innych pracowników przedszkola; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

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

 

§ 18 

 

1. Dyrektor  może podjąć  decyzję,  co  do  skreślenia  dziecka  z  listy  przedszkolaków      

w przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka 

w przedszkolu obejmującej, co najmniej 30 dni; 

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo 

zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania. 

 

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje 

zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem 

w formie zajęć indywidualnych i grupowych; 

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna; 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach; 

4) rozmowy z Dyrektorem. 

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę; 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu 

zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru; 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora, 

pedagoga z rodzicami; 
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3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji 

zewnętrznych. 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni 

od jej otrzymania do Pomorskiego Kuratora Oświaty. 

 

§ 19 

 

Zapisy § 18 nie dotyczą dzieci objętych obowiązkiem rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20. 

 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala Rada Pedagogiczna. 

2. Z inicjatywą zmian w statucie mogą wystąpić organy przedszkola oraz organ 

prowadzący i prawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora do opracowania tekstu ujednoliconego statutu 

raz w roku nie później niż do końca września. 

4. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie 

internetowej przedszkola.  

5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: pracowników, rodziców i dzieci. 

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne 

przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 
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§ 21. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi. 

 

§ 22. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

TEKST STATUTU ZATWIERDZONO UCHWAŁĄ RADY PEDAGOGICZNEJ 

ZESPOŁU KSZTAŁCENIA W WIELKIM KLINCZU Z DNIA 29 sierpnia 2022 

roku i wchodzi w życie z dniem 20 września 2022r. 

 


