Załącznik do
Uchwały 11/2017/2018
Rady Pedagogicznej
Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi
Im. Św. S. Faustyny w Brzesku
z dnia 29 listopada 2017 r.

STATUT
Publicznego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. S. Faustyny
w Brzesku
przy ul. Św. Brata Alberta 8
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Podstawy prawne:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i
2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 60 i 949).
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).
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Rozdział 1
Nazwa i typ Przedszkola
§ 1. 1. Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny w Brzesku,
zwane dalej „Przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.
2. Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ul. Brata Alberta 8 w Brzesku, stanowiący
własność Parafii Rzymsko- Katolickiej pw. Miłosierdzia Bożego.
3. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu.
4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Parafia Rzymsko- Katolicka pw. Miłosierdzia
Bożego. Osobą prawną prowadzącą Przedszkole jest Proboszcz Parafii. Siedzibą
Organu prowadzącego jest budynek w Brzesku przy ul. Jana Pawła II 2.
5. Do zadań Organu prowadzącego należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod
pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym
zakresie;
4) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji
programów nauczania oraz wykonywania innych zadań statutowych;
5) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
dyrektora przedszkola
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.
7. Przedszkole używa pieczątki:
„Publiczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi
im. Św. S. Faustyny
32 - 800 Brzesko, ul. Św. Brata Alberta 8,
tel./fax 14 686 39 11
NIP 869-18-07-317, Regon 122651266”.
§ 2. 1. Ilekroć w statucie jest mowa o:
1) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Publicznego Przedszkola z Oddziałami
Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny w Brzesku;
2) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych Publicznym
Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny w Brzesku,;
3) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające Publicznego Przedszkola
z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny w Brzesku;
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
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5) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Parafię
pw.
Miłosierdzia Bożego w Brzesku.

Rzymsko- Katolicką

Rozdział 2
Cele i zadania Przedszkola
§ 3. Przedszkole jest katolicką jednostką publiczną, realizującą swoje zadania w oparciu
o zasady wiary katolickiej, która:
1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową
wychowania przedszkolnego;
2. zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego w czasie ustalonym przez organ prowadzący;
3. przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4. zatrudnia nauczycieli
przepisach;

posiadających

kwalifikacje

określone

w

odrębnych

§ 4. 1. Przedszkole jest dostępne także dla dzieci, których rodzice wyznają inne wartości, inną
religię lub są niewierzący.
2. W przypadku rodziców posiadających inne przekonania lub niewierzących, ale
oczekujących pomocy wychowawczej przedszkola katolickiego, dyrektorka uzgadnia
szczegółowo współpracę z rodzicami w zakresie wychowania dziecka tak, aby
wspólnym celem rodziny i przedszkola było jego dobro.
3. Wspierając rodzinę w wychowaniu dzieci – ze strony przedszkola oferuje się
uzgodnienie spójności wychowania prowadzonego przez jednostkę i rodzinę.
4. Dzieci, niezależnie od przekonań rodziców, uczestniczą w procesie wychowawczym
wynikającym z programu wychowania realizowanego w przedszkolu, uwzględniającego
koncepcję człowieka i wychowania głoszoną przez Kościół katolicki.
5. W przedszkolu podejmowana jest szeroko pojęta integracja dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych. Ma ona na celu włączenie dzieci niepełnosprawnych w proces
poznawania i rozumienia świata w jakim one żyją i w jakim w przyszłości mają się
odnaleźć.
§ 5. 1. 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. W efekcie
takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie
edukacji.
2. Zadania przedszkola to:
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1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m. in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa
w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
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16) organizowanie zajęć– zgodnie z potrzebami– umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18) budowanie systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się
w tym, co jest dobre, a co złe; rozwój prawidłowych nawyków i zachowań u dzieci;
19) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, zgodnie
z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi oraz przygotowanie do
podjęcia nauki w szkole;
20) wzmacnianie poczucia wartości dziecka oraz budowanie jego wrażliwości
21) wychowanie w duchu wartości chrześcijańskich, w oparciu o koncepcję Bł. Edmunda
Bojanowskiego;
22) współpraca i wspieranie rodziców w procesie wychowania dzieci. Tworzenie wspólnoty
wychowawczej, którą stanowią nauczyciele, rodzice i dzieci;
23) zapewnienie pomocy rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dziećmi, w tym
również niepełnosprawnymi i wymagającymi specjalnej troski;
24) zapewnienie warunków do rozwoju osobowego dziecka oraz maksymalnej integracji
społecznej, zgodnie z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego
przy wykorzystaniu metod i środków wychowawczych zalecanych przez bł. Edmunda
Bojanowskiego;
25) realizowanie
podstawy
programowej
z charakterem wychowawczym
w
dziennego pobytu dziecka w przedszkolu.

wychowania
przedszkolnego
zgodnie
ramach bezpłatnych
pięciu godzin

3. Sposób realizacji zadań przedszkola:
1) w przedszkolu prowadzona jest praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna
w oparciu o program wychowania przedszkolnego, który uwzględnia potrzeby rozwojowe
dziecka, a także obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) w przedszkolu zatrudniona jest kadra pedagogiczna, która doskonali swoją wiedzę i umiejętności w zależności od zdiagnozowanych potrzeb dziecka;
3) Przedszkole swoje zadania realizuje:
a) na zajęciach kierowanych i niekierowanych z całą grupą dzieci, organizowanych
w budynku przedszkola i poza nim,
b) na zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci,
c)

w trakcie zajęć specjalistycznych,
psychologiczno- pedagogicznej:
⁻ logopedycznych,
⁻ korekcyjno- kompensacyjnych,
⁻ rewalidacyjnych,
⁻ rehabilitacyjnych, SI,
⁻ psychologicznych
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prowadzonych

w

ramach

pomocy

⁻ i innych, w zależności od aktualnych potrzeb
d) w trakcie zajęć dodatkowych
e) w trakcie organizowanych takich jak wycieczek:
⁻ krajoznawczo - turystycznych,
⁻ przedmiotowych,
⁻ zielonego przedszkola,
⁻ konkursów, krótkich wycieczek i spacerów w okolicy przedszkola,
f). w trakcie organizowanych i zorganizowanych przez inne placówki:
⁻ imprez krajoznawczo- turystycznych,
⁻ festynów,
⁻
⁻ zawodów,
⁻ olimpiad,
⁻ akcji charytatywnych,
⁻ akademii,
⁻ uroczystości
g) poprzez zindywidualizowanie ścieżki obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego
h) poprzez współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym
i) udział i organizację uroczystości o charakterze religijnym
4.

Realizacja zadań w przedszkolu odbywa się z wykorzystaniem:

1) stałych kącików zainteresowań tj. kącik czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny,
przyrodniczy, religijny;
2) czasowych kącików zainteresowań związanych z aktualnie omawianym tematem zajęć;
3) zasobów środowiska lokalnego;
4) eksperymentów i doświadczeń;
5) prezentacji;
6)

projektów;

7) przedsięwzięć.
5.

Zadania przedszkola realizowane są we współpracy z rodziną, różnymi środowiskami,
organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości.

§ 6. 1. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
2. W Przedszkolu przestrzega się następujących zasad:
1) Instrukcji BHP,
2) Procedury bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu,
3) Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw,
4) Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka w placówce
5) Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem przedszkola,
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6) Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,
7) Regulaminu wycieczek i spacerów,
3. Sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny;
4. Pracownicy Przedszkola zapoznawani są z przepisami bezpieczeństwa obowiązującymi
w przedszkolu w pierwszych dnia pracy w przedszkolu;
5. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola zapoznawani są z regulaminami na
pierwszym spotkaniu organizacyjnym;
6. Pracownicy Przedszkola oraz Rodzice zapoznanie się z regulaminami potwierdzają
własnoręcznym podpisem;
7. W nagłych wypadkach wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na
zakres ich czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie
bezpieczeństwa dzieciom.
8. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez:
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym
stosowanej diety;
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest
specjalne postępowanie;
9. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:
1) realizuje treści wychowawczo – dydaktyczne uwzględniając dbałość o zdrowie, higienę
i bezpieczeństwo;
2) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu
życia dzieci;
3) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką lub lekarzem, policjantem i strażakiem;
10. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez
uprzedniego porozumienia się z rodzicami:
1) w Przedszkolu nie podaje się żadnych leków.
2) w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje
rodziców lub prawnych opiekunów o jego stanie, rodzice / prawni opiekunowie są
zobowiązani do natychmiastowego odebrania dziecka z przedszkola.
3) w sytuacjach nagłych nauczyciel lub dyrektor wzywa pogotowie
z równoczesnym poinformowaniem rodziców / prawnych opiekunów.

ratunkowe

4) dopuszcza się podanie leku lokomocyjnego (przekazanego przez rodzica) podczas
organizowanej przez Przedszkole wycieczki, za wcześniejszą pisemną prośbą rodzica.
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11. Zadania przedszkola realizowane są
z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka
i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze
szczególnym uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.

Rozdział 3
Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej
§ 7. 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologicznopedagogicznej.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku 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 stwarzanie warunków jego aktywnego
i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz środowisku społecznym.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje Dyrektor.
6. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika
w szczególności:
1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) z zaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
8) z choroby przewlekłej;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych, związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi
12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
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7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
1) rodzicami dzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi;
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
1) rodziców dziecka;
2) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
3) poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej;
4) kuratora sądowego.
9. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele
oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologicznopedagogicznej.
10. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także
w formie:
1) zajęć rozwijających uzdolnienia;
2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających
kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych;
4) porad i konsultacji;
5) zindywidualizowanej
przedszkolnego;

ścieżki

realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania

6) warsztatów;
11. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
12. Do zadań Dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy:
1) organizowanie wspomagania Przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na
zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej
dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi
taką potrzebę;
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3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc
psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów
oraz bieżącej pracy z dzieckiem;
4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których
poszczególne formy będą realizowane;
5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach,
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin,
w których poszczególne formy pomocy będą realizowane.
13. Nauczyciele i wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej
w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy
w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań
i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności
w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania
dzieci i ich uczestnictwo w życiu Przedszkola;
2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu
podnoszenia efektywności uczenia się;
3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności
w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań;
4) 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 zakończoną
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
5) koordynowanie pracą zespołu opracowującego indywidualny program edukacyjnoterapeutyczny;
6) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.
14. Do zadań specjalistów: oligofrenopedagoga, surdopedagoga, tyflopedagoga
i innych, w zależności od potrzeb, należy:
1)

dokonywanie diagnozy dzieci;

2)

prowadzenie zajęć indywidualnych, grupowych wg rozpoznanych potrzeb dzieci, zgodnie
z zatwierdzonym grafikiem;

3)

udzielanie konsultacji rodzicom i nauczycielom wg potrzeb;

4)

dokonywanie specjalistycznej
niepełnosprawnych;

5)

udział w Zespołach ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznych organizowanych na
terenie przedszkola;

6)

prowadzenie dokumentacji udzielanej pomocy specjalistycznej;

7)

współpraca z rodzicami, nauczycielami przedszkola.

oceny
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funkcjonowania

dzieci,

dot.

dzieci

15. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych
dzieci w celu określenia mocnych stron, 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
przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów
wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo
dziecka w życiu przedszkola;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno- pedagogicznej w formach odpowiednich do
rozpoznanych 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;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
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 przedszkola;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) Prowadzenie dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
16. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia
stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców
i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających
komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;

powstawaniu

zaburzeń

4) współpraca z nauczycielami pracującymi z dziećmi, w tym informowanie ich o rodzaju
zaburzeń mowy i postępach w terapii logopedycznej ;
5) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców i udzielanie im wskazówek
dotyczących prowadzenia ćwiczeń w domu;
6) konstruowanie planów pracy logopedycznej dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami
mowy, prowadzenie dziennika zajęć logopedycznych;
7) współpraca z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
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8) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami wczesnej
interwencji, innymi instytucjami i specjalistami prowadzącymi terapię z dziećmi, poprzez
stosowanie się do zaleceń oraz uwzględnianie metod i programów terapeutycznych
skonstruowanych przez te podmioty, w celu tworzenia optymalnych warunków rozwoju
mowy.
9) prowadzenie dokumentacji udzielanej pomocy logopedycznej;
10) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
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 przedszkola,
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
17. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi
lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz
monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu
przedszkola;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym
dzieciom, we współpracy z rodzicami dzieci;
5) współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa dla rodziców i udzielanie im wskazówek
dotyczących prowadzenia ćwiczeń w domu;
6) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,
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 przedszkola;
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7)

prowadzenie dokumentacji udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
18. 1. Do zadań rehabilitanta należy:

1)

objęcie specjalistyczną opieką wszystkich dzieci w przedszkolu wymagających jego
pomocy;

2)

konstruowanie pisemnych planów pracy na podstawie orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego i własnych obserwacji;

3)

prowadzenie dziennika zajęć rehabilitacyjnych i korekcyjno – kompensacyjnych;

4)

prowadzenie indywidualnych ćwiczeń rehabilitacyjnych wybraną metodą terapii, według
posiadanych kwalifikacji, wiedzy i umiejętności;
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5)

prowadzenie grupowych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych z dziećmi z płaskostopiem
i wadami postawy, w oparciu o pisemne skierowania i wskazówki lekarza specjalisty;

6)

współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami w zakresie:
a) rozwijania u dzieci prawidłowej postawy i nawyków ruchowych,
b) rehabilitacji i gimnastyki korekcyjnej dzieci,
c) planowania pracy,
d) udzielania instruktażu i pomocy w obsłudze dzieci;

7)

współpraca z rodzicami, obejmująca:
a) inicjowanie kontaktów z rodzicami dzieci, zwłaszcza dzieci niepełnosprawnych,
b) przeprowadzanie rozmów i wywiadów w celu rzetelnej diagnozy dziecka, jego
postępów i regresji w rehabilitacji lub gimnastyce korekcyjnej,
c) informowanie rodziców o możliwościach uzyskania dodatkowej specjalistycznej
pomocy,
d) włączanie rodziców w proces usprawniania dziecka w zakresie korekcji wad
postawy i prawidłowych nawyków ruchowych;
e) udzielanie instruktażu i organizowanie zajęć otwartych;

8)

organizowanie na terenie przedszkola imprez sportowych dla dzieci zdrowych
i niepełnosprawnych;

9)

przygotowywanie dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych, do różnych form
współzawodnictwa sportowego, organizowanych poza przedszkolem.
19. Szczegółową organizację i zasady udzielania pomocy psychologiczno- pedagogiczne
określają odrębne przepisy.
20. Przepisy ust. 1 – 16 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie
o
potrzebie
indywidualnego
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego oraz uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub
opiniach.
Rozdział 4
Organizacja Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

§8. 1. W celu pobudzania i stymulowania ruchowego, poznawczego, emocjonalnego
i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia u niego niepełnosprawności do
czasu podjęcia nauki
w przedszkolu organizowane są zajęcia ze wczesnego
wspomagania rozwoju dziecka.
2. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ma na celu pobudzanie psychoruchowego,
poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Prowadzone jest bezpośrednio
z dzieckiem i jego rodziną.
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3. Zajęcia WWRD organizowane są na terenie Przedszkola dla dzieci do niego
uczęszczających.
4. W przypadku kiedy placówka nie zatrudnia odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności dziecka specjalistów, Dyrektor może zlecić prowadzenie części zajęć specjalistycznych instytucjom alternatywnym.
5. Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka na WWRD w przypadku niemożności
zapewnienia specjalistów.
6. Zajęcia w ramach WWRD w Przedszkolu odbywają się na podstawie opinii o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanych przez zespoły orzekające
działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym
poradniach specjalistycznych; a także zespoły opiniujące działające w niepublicznych
poradniach psychologiczno – pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.
7. Dyrektor powołuje zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej
„zespołem”. Dyrektor koordynuje pracę zespołu lub upoważnia do tych zadań
nauczyciela.
8. W skład zespołu wchodzi:
1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;
2) psycholog;
3) logopeda;
4) inny specjalista – w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.
9. Do zadań zespołu należy:
1) ustalanie (na podstawie opinii) kierunku i harmonogramu działań
i wsparcia jego rodziny,

wobec dziecka

2) nawiązanie współpracy z podmiotami leczniczymi 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 wspierających rodzinę;
4) koordynowanie działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie
postępów dziecka,
5) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie,
6) prowadzenie szczegółowej dokumentacji działań WWRD.
10. Koordynatorem pracy Zespołu jest Dyrektor przedszkola lub nauczyciel przez niego
upoważniony.
11. Wymiar zajęć wczesnego wspomagania wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu,
w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.
12. Zajęcia prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
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13. Dzieci, które ukończyły 3 rok życia mogą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych
w grupach 2 – 3 – osobowych, z udziałem rodzin.
14. Współpraca Zespołu z rodziną dziecka polega na:
1) udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach
z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,
rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem;
3) identyfikowaniu i eliminowaniu barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
w funkcjonowaniu dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu
społecznym, oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do
potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich
środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
Rozdział 5
Organy Przedszkola
§ 9. 1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
2. Stanowisko Dyrektora powierza i ze stanowiska tego odwołuje Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek NMP NP, reprezentowane przez Przełożoną Prowincjalną Prowincji
Tarnowskiej, w porozumieniu z Organem Prowadzącym.
3. Przedszkolem kieruje Dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym
Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor Przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
2) zapewnia odpowiednio wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
3) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust.2 Prawa oświatowego ;
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

harmonijnego

rozwoju

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
6) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową
i gospodarczą obsługę przedszkola;
7) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom
w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
8) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
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9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;
11) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia
specjalnego;
12) wydaje decyzje administracyjne w sprawie:
a) skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi
rocznego przygotowania przedszkolnego,
b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;
13) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
14) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania
oceny ich pracy;
15) dokonuje oceny pracy nauczyciela;
16) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
17) sporządza arkusz organizacji przedszkola;
18) troszczy się o tworzenie w przedszkolu atmosfery rodzinnej;
19) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami;
20) dobiera i zatrudnia nauczycieli oraz innych pracowników;
21) przydziela nauczycielom stałe i dodatkowe zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
22) odpowiada za rekrutację dzieci do przedszkola;
23) organizuje zajęcia dodatkowe;
24) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie specjalnego
dziecka.
5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje
w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;
2) przyznawania premii, nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Przedszkola, zgodnie z odrębnym regulaminem;
6. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:
1) wychowawczo-dydaktyczny poziom Przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej
kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących Przedszkole;
3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
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5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy;
6) organizację żywienia zbiorowego według obowiązujących przepisów prawa.
7. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą
Rodziców i rodzicami.
8. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły podstawowej
w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie.
9. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez
dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.
10.Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go
do zestawu programów wychowania przedszkolnego.
§ 10. 1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania
i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek
Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których
celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz
w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego
Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku
zebrania zgodnie z „Regulaminem działalności Rady Pedagogicznej”.
6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po
zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Przedszkola;
5) ustalanie regulaminu swojej działalności;
6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian;
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7) Uchwalenie Statutu lub jego zmian po wcześniejszym pozytywnym zaopiniowaniu przez
organ prowadzący.
7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola;
2) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;
8. Rada Pedagogiczna:
1) opracowuje regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym
statutem.
2) może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy przyjętych
do przedszkola – z powodu sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych
do prawidłowego rozwoju w warunkach przedszkolnych. Decyzja taka może być podjęta
ze względu na dobro samego wychowanka lub dla dobra i bezpieczeństwa innych dzieci.
3) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora
Przedszkola;
4) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
9.

Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane zgodnie z harmonogramem oraz
w miarę bieżących potrzeb. Za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie
i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady odpowiedzialny jest Dyrektor.

10. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,
wniosków i spostrzeżeń z zebrania Rady.
11. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub
prawnym opiekunom dziecka.
12. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,
w obecności co najmniej połowy jej członków.
13. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami
prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ
prowadzący przedszkole. Organ Prowadzący uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej
niezgodności z przepisami prawa.
14. Oprócz zebrań Rady Pedagogicznej, o których mowa w ust. 4, mogą być
organizowane spotkania szkoleniowe i informacyjne.
15. Z zebrania Rady Pedagogicznej sporządza się protokół, który podpisują wszyscy
jej członkowie obecni na spotkaniu.
16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane
i przechowywane osobno.
17.

Nieporozumienia i spory w radzie pedagogicznej rozstrzyga dyrektor poprzez:
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1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,
3) mediacje,
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.
18. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora oraz w sprawach spornych między
dyrektorem przedszkola a radą pedagogiczną strony mogą zwracać się w zależności od
przedmiotu sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
19. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego przedszkole lub sprawującego nadzór jest
ostateczne.
§ 11. 1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 6 przedstawicieli (min. po 2 osoby
z każdej grupy) wybranych podczas pierwszego w nowym roku szkolnym zebrania
rodziców.
3. Rada rodziców działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Rada rodziców może występować do dyrektora placówki i rady pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola.
5. Rada rodziców w celu wspierania działalności statutowej przedszkola może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
6. Kompetencje rady rodziców określają obowiązujące przepisy prawa oraz uchwalony
przez nią Regulamin, który nie może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.
7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.
8. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 3.
9. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym Rady Rodziców.
10. Decyzje Rady Rodziców są jawne.
§ 12. 1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych
warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola.
2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informacje pomiędzy sobą poprzez:
1)

organizowanie wspólnych posiedzeń,

2)

wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

3)

planowanie i podejmowanie wspólnych działań.
3. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.
4. Nieporozumienia i spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor
poprzez:

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron,
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2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień,
3) mediacje,
4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie.
5. W sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora oraz w sprawach spornych między
dyrektorem przedszkola a organami przedszkola, strony mogą zwracać się w zależności
od przedmiotu sporu do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny.
6. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego przedszkole lub sprawującego nadzór jest
ostateczne.
Rozdział 6
Organizacja Przedszkola
§ 13. 1 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy oraz przerwy ustalonej przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola i rady rodziców:
1) Wigilia Bożego Narodzenia,
2) Wielki Piątek,
3) Okres letnich wakacji, za wyjątkiem dwutygodniowego dyżuru.
2.

Za zgodą organu prowadzącego oraz w porozumieniu z rodzicami dzieci, dyrektor
przedszkola może ustalić dodatkowe przerwy w pracy przedszkola, w łącznym
wymiarze (z Wigilią i Wielkim Piątkiem ) nie dłuższym niż 4 dni w ciągu roku
szkolnego.

3.

Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin.

4.

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku, od godz. 6.30 do 16.30.

5.

Czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola i rady rodziców.

6.

Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 5 godzin
dziennie.

7.

W okresie przerwy w pracy Przedszkola dzieci mają prawo uczęszczania do
dyżurnego przedszkola w Brzesku

8.

O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani przez
dyrekcję lub nauczycieli przedszkola.

9.

Do przedszkola uczęszczają dzieci zdrowe oraz dzieci niepełnosprawne
z zaburzeniami rozwojowymi posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

10. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat, z zastrzeżeniem § 13 ust. 13.
11. Dyrektor w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przyjąć do przedszkola
dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Rodzice dziecka 2,5-letniego pisemnie uzasadniają
prośbę o przyjęcie dziecka do przedszkola.
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12. Dzieci w wieku 6 lat odbywają w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.
13. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 9 lat.
14. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7-letniego i starszego odbywa się na podstawie
decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka.
15. W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
w celu pobudzenia psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka.
16. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego
rodziną od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
17. Warunki organizowania wczesnego rozwoju dziecka określają odrębne przepisy.
§ 14. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
zgrupowane według wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone o inne
kryteria np. potrzeby dzieci, ich zainteresowania, uzdolnienia itp.
2. Przedszkole jest trzy oddziałowe.
3. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym wynosi 25. Z przyczyn organizacyjnych
może być ona zwiększona, nie powinna jednak przekraczać 28. Oddział integracyjny
może liczyć od 15 do 20 dzieci, w tym od 3 do 5 dzieci niepełnosprawnych.
4. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci lub absencji nauczycieli dyrektor może
|podjąć decyzję o łączeniu grup dziecięcych, z zastrzeżeniem, że liczba dzieci po
połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25.
5. Dzieci niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
realizują podstawę programową oraz uczęszczają na zajęcia specjalistyczne, zgodne
z potrzebami rozwojowymi i możliwościami psychofizycznymi. Dyrektor powierza
każdy oddział opiece dwóch nauczycieli pracujących w układzie godzin podanych
w arkuszu organizacyjnym.
6. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach zatwierdza, co roku organ
prowadzący.
7. W grupie integracyjnej
wspomagający.

dodatkowo

pracę

nauczycieli

wspiera

nauczyciel

8. Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości lokalowych placówki może
ulegać zmianie.
§ 15. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący, po zatwierdzeniu przez organ
sprawującego nadzór pedagogiczny. Po 30 września zmiany w organizacji przedszkola
zatwierdza organ prowadzący.
3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:
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1)

liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

2)

liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

3)

ogólną liczbę godzin,

4)

liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz
z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli;

5)

liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze,
oraz etatów przeliczeniowych;

6)

ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych
zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez
pedagoga, logopedę i innych nauczycieli.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji dyrektor ustala tygodniowy rozkład
zajęć edukacyjnych.
5. Ramowy rozkład dnia dla poszczególnych grup opracowują nauczyciele wychowawcy
a dyrektor przedszkola zatwierdza, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
z uwzględnieniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego i oczekiwań
rodziców oraz zasad higieny zdrowia i organizacji pracy

§ 16. 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora
na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny
nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju
niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców.
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 17. 1. Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego według koncepcji
pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, który uwzględnia podstawę programową
wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole zapewnia w ciągu pięciu godzin dziennie bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący.
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Czas zajęć dostosowany jest do
możliwości psychofizycznych dziecka.
§ 18. 1. W przedszkolu, na wniosek rodziców, mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Zajęcia te prowadzone są
przez osoby posiadające wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami
kwalifikacje do ich prowadzenia w oparciu o zatwierdzone przez dyrektora programy.
2. Organizację zajęć dodatkowych ustala rada rodziców w porozumieniu z dyrektorem
przedszkola uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka.
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3. Czas trwania zajęć dodatkowych, w szczególności zajęć umuzykalniających,
sportowych, językowych, dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosi:
1)

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

2)

z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.
4. Zajęcia dodatkowe finansowane są:

1)

przez Przedszkole– jeśli wynikają z potrzeb przedszkola lub zapewniają realizację
podstawy programowej;

2)

przez Radę Rodziców – w ramach gospodarki finansowej, którą prowadzi.
5. W przedszkolu, w czasie przekraczającym wyznaczony przez organ prowadzący czas
na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę mogą być realizowane świadczenia
obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Rodzaj zajęć
dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru rodziców.
6. Zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 5 oraz nauka religii i zajęcia
rewalidacyjne i korekcyjno- kompensacyjne powinny być dostosowane do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
6. W czasie zajęć dodatkowych, rewalidacyjnych, specjalistycznych odpowiedzialność za
powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia, ubezpieczona od
odpowiedzialności cywilnej.
§ 19. 1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie
zajęć poza przedszkolem ujęte są w odpowiednich regulaminach.
1. Organizację wyjść poza teren przedszkola
określa przedszkolny Regulamin
wycieczek i spacerów, o którym mowa w § 6. ust 2
§ 20.1. Zasady Przyprowadzania i odbierania dzieci określa „Regulamin przyprowadzania
i odbierania dzieci”
2. Regulamin, o którym mowa w ust.1., opracowuje i zmiany wprowadza Rada
Pedagogiczna.
3. Zmiany w Regulaminie wprowadzane są na wniosek rodziców, nauczycieli lub
dyrektora oraz w związku ze zmianami w prawie.
4. Rodzice oraz pracownicy przedszkola zapoznanie z Regulaminem potwierdzają
własnoręcznym podpisem, jednocześnie zobowiązując się do jego przestrzegania.
§ 21. 1. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
1)

sale zajęć;

2)

salę doświadczania świata;
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3)

salę rehabilitacyjną

4)

łazienki;

5)

szatnię;

6)

kancelarię;

7)

gabinety specjalistyczne;

8)

dostęp do kaplicy.
2. Przedszkole posiada także:

1) plac zabaw;
2) zaplecze socjalne: kuchnię, magazyn, pokoje socjalne dla personelu.
§ 22. 1. Przedszkole pośredniczy w ubezpieczeniu dzieci od nieszczęśliwych wypadków.
2. Wyboru firmy ubezpieczeniowej, stawki i zakresu świadczeń dokonuje Rada Rodziców,
na spotkaniu z przedstawicielem firmy ubezpieczeniowej.
2. Umowa z wybraną firmą zawierana jest w terminie nieprzekraczalnym do 31 sierpnia
każdego roku szkolnego.
3. Dzieci mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych wypadków w instytucji
ubezpieczeniowej za zgodą i odpłatnością rodziców.
4. Rodzice nie ubezpieczający dziecka przez pośrednictwo przedszkola zobowiązani są do
przedłożenia u dyrektora kopii polisy potwierdzającej ubezpieczenie dziecka
Rozdział 7
Zasady odpłatności
§ 23. 1.Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych przez organ
prowadzący, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy „O Systemie Oświaty”,
3. Działalność przedszkola finansowana jest przez :
1) Urząd Miasta Brzeska w ramach dotacji i subwencji oświatowej, zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Dotacja przekazywana na konto przedszkola podlega
rozliczeniu,
2) rodziców w formie opłat określonych w ust. 4,
3) na działalność przedszkola, w tym na prowadzoną w nim pomoc charytatywną, mogą być
przekazywane dotacje, dary oraz dowolne datki.
4. Przedszkole pobiera opłatę za każdą godzinę korzystania z wychowania
przedszkolnego, prowadzoną w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania,
wychowania i opieki w ramach realizacji bezpłatnej podstawy programowej.
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5. W przedszkolu mogą być stosowane ulgi i okresowe zwolnienia z odpłatności,
w przypadku ciężkiej sytuacji materialnej dziecka. O udzieleniu ulgi lub zwolnieniu
z odpłatności decyduje dyrektor przedszkola.
6. Dziecko może korzystać w przedszkolu z jednego, dwóch lub trzech posiłków
(śniadanie, obiad i podwieczorek). Rodzice w pełni pokrywają koszty zakupu
produktów żywnościowych służących do przygotowania posiłków.
7. Przedszkole stosuje standardowy jadłospis dla wszystkich dzieci zdrowych, których
rodzice nie zgłosili występowania jakichkolwiek alergii/nietolerancji pokarmowych lub
innych uzasadnionych powodów, dla których u dziecka należy zastosować dietę
eliminacyjną. Jest to jadłospis w pełni zbilansowany, zgodny z zasadami zdrowego
odżywiania, odpowiedni dla dzieci w wieku przedszkolnym, zaspakajający ich potrzeby
żywieniowe.
8. Przedszkole uwzględnia w jadłospisie standardowym
również dania
bezmleczne/bezglutenowe oraz inne polegające na wyeliminowaniu konkretnych
składników pokarmowych. Zastosowanie takich dań dla konkretnego dziecka jest
czynione na wyłączną prośbę rodzica oraz wyłącznie na podstawie okazanego
zaświadczenia lekarskiego.
9. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami oraz organem prowadzącym.
10. Opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego w zakresie opieki nad dzieckiem
oraz dzienna stawka żywieniowa pobierana jest do 15-tego dnia następnego miesiąca.
Wpłaty dokonuje się w księgowości przedszkola lub na konto bankowe przedszkola:
PKO BP 30 1020 4984 0000 4902 0045 0320
11. Odpłatność za żywienie naliczana jest na podstawie obecności dzieci. Rodzice
zobowiązani są do zgłaszania nieobecności dziecka. Niezgłoszenie nieobecności
skutkuje naliczeniem odpłatności wg obowiązujących stawek.
12. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej rodzic może się ubiegać
o zwolnienie lub zmniejszenie opłaty za żywienie, przedkładając stosowne dokumenty
potwierdzające trudną sytuację materialną w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.
13. Działalność przedszkola jest statutową niegospodarczą działalnością Parafii Rzymsko
–katolickiej pw. Bożego Miłosierdzia w Brzesku i nie podlega przepisom o działalności
gospodarczej.
§ 24.

Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę
w wysokości stawki ustalonej dla osób dorosłych.

Rozdział 8
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola
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§ 25. 1. Dyrektor w celu realizacji działań statutowych zatrudnia:
1)

nauczycieli,

2)

nauczycieli specjalistów, wg potrzeb i stosownie do niepełnosprawności przyjętych
dzieci,

3)

pracowników administracji i obsługi.
2. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi zatrudniani są na podstawie
przepisów ustawy Kodeks Pracy.
3. Nauczyciele specjaliści zatrudniani są na podstawie umowy zlecenia lub umowy
o dzieło.
4. Każdy Pracownik przedszkola ma obowiązek:

1)

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem

2)

przestrzegać czasu pracy ustalonego w przedszkolu;

3)

przestrzegać regulaminów pracy i ustalonych w przedszkolu;

4)

przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów
przeciwpożarowych;

5)

dbać o dobro przedszkola, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje,
których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

6)

przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;

7)

przestrzegać w przedszkolu zasad współżycia społecznego;

8)

utożsamiać się z chrześcijańskim systemem wartości, przekazywanym przez Kościół
Katolicki oraz wskazaniami zostawionymi przez Założyciela Zgromadzenia Sióstr
Służebniczek bł. Edmunda Bojanowskiego w programie wychowawczym.
5.

Zadania nauczycieli i pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa
dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

1)

przestrzeganie Procedury bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu,

2)

przestrzeganie Instrukcji BHP,

3)

przestrzeganie Procedury zapewnienia bezpieczeństwa na placu zabaw,

4)

przestrzeganie Procedury postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku dziecka
w placówce

5)

przestrzeganie Procedury bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych poza terenem
przedszkola,

6)

przestrzeganie Procedury przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola,

7)

przestrzeganie Regulaminu wycieczek i spacerów,

§ 26. 1. Do zadań nauczycieli należy :
1)

wspieranie każde dziecko w jego rozwoju;
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2)

otoczenie indywidualną opieką każdego
psychofizycznego, zdolności i zainteresowań;

dziecka,

wspieranie

3)

stosowanie twórczych metod nauczania i wychowania, dostosowanych do potrzeb
i możliwości dzieci;

4)

zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
nauczyciel ponosi odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas
pobytu w przedszkolu, poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów, itp.;

5)

kształcenie i wychowywanie w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego
człowieka;

6)

dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

7)

planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego oraz samodoskonalenie;

8)

dbanie o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska
o estetykę pomieszczeń;

9)

realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;

10)

czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

11)

realizacja stałych dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego;

12)

realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej
działalności placówki.

jego

2. Zadania nauczycieli związane z planowaniem i prowadzeniem
dydaktyczno-wychowawczej oraz odpowiedzialnością za jej jakość:

rozwoju

pracy

1)

planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym
programem w rytmie miesięcznym, dwutygodniowym lub innym, zaproponowanym
i przyjętym przez radę pedagogiczną oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

2)

organizowanie procesu pracy wychowawczo-dydaktycznej umożliwiającego nabywanie
różnorodnych doświadczeń, zapewniających dziecku wolność wyboru aktywności;

3)

zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawowego, jako głównej
aktywności dziecka;

4)

prowadzenie działań prozdrowotnych, promujących zdrowy styl życia;

5)

wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

6)

dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę
pomieszczeń;

7)

wypracowanie własnych metod pracy z dzieckiem uwzględniając jego możliwości
rozwojowe i zainteresowania;

8)

prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania,
i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

9)

realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
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działalności

wychowawczej

10)

realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających
z bieżącej działalności placówki.

11)

znajomość i realizowanie obowiązującej podstawy programowej oraz monitorowanie jej
realizacji

12)

organizowanie lub włączanie dzieci do konkursów organizowanych przez inne placówki;

13)

organizowanie imprez i uroczystości przedszkolnych.

14)

organizowanie wycieczek zgodnie z regulaminem wycieczek i spacerów;

15)

prowadzenie zeszytu wycieczek i spacerów;

16)

informowanie rodziców o efektach edukacyjnych ich dzieci,

17)

prowadzenie zeszytu rozmów z rodzicami;

18)

dokonywanie ewaluacji swojej pracy, wyciąganie wniosków
3. Zadania nauczycieli związane z prowadzeniem obserwacji i diagnozy pedagogicznej.

1)

prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz prowadzenie diagnozy przedszkolnej
dzieci w roku poprzedzającym naukę w klasie 1 szkoły podstawowej.

2)

prowadzenie pracy wspomagającej z dziećmi na podstawie opracowanych planów pracy
wspomagającej, za pisemną zgodą rodziców

3)

sporządzenie „Informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej”
w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel
przekazuje rodzicom do końca kwietnia.
4. Zadania nauczycieli związane ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.

1)

planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w ramach
zintegrowanych działań oraz bieżącej pracy z dzieckiem;

2)

współpraca z rodzicami oraz w zależności od potrzeb z innymi podmiotami w tym
między innymi z poradnią, pracownikiem socjalnym, asystentem rodziny, kuratorem
sądowym itp.;

3)

rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu
dziecka.

4)

zapoznanie z orzeczeniami, opiniami wydawanymi przez Poradnie

5)

zapoznanie ze wskazówkami do pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych

6)

korzystanie z konsultacji

7)

ujednolicenie metod i kierunku pracy
5. Zadania nauczycieli związane ze współpracą z rodzicami:

1)

współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami w sprawach opieki, wychowania
i nauczania dzieci w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci,
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b) ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i ustalenia
form
w działaniach wychowawczych wobec dziecka w domu i w przedszkolu,

pomocy

c) włączenia rodziców w działalność przedszkola.
2)

przestrzeganie prawa rodziców / prawnych opiekunów
do znajomości zadań
wynikających w szczególności z podstawy programowej i programu wychowania
przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju;

3)

organizowanie w ciągu roku spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz
dyskusji na tematy wychowawcze.
6. Nauczyciel obowiązany jest do:

1)

przygotowania się do zajęć;

2)

prowadzenia dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami;

3)

samokształcenia, dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;

4)

poszerzenia wiedzy zawodowej i doskonalenia umiejętności wychowawczych;

5)

przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;

6)

respektowania praw dziecka;

7)

udziału w warsztatach, skupieniach
przedszkole;

8)

natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci
stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa;

9)

niezwłocznego zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących
znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób
przebywających na terenie przedszkola.

10)

zaznajomienia się z podstawą programową kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych
w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej, w celu
właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, nauczyciel
powinien.

i innych akcjach

organizowanych przez

7. W ramach wynagrodzenia zasadniczego nauczyciel wykonuje dodatkowe prace
i zajęcia przydzielone przez dyrektora i wynikające z organizacji pracy przedszkola
oraz jego celów i zadań statutowych.
8. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności
zawodu nauczyciela lub obowiązkom.
9. Nauczyciel ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek
i instytucji naukowo-oświatowych.
10. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu
nauczycieli, zwanych dalej „wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału
i realizowanych w nim zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców danego
oddziału.
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11. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej
i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym
oddziałem do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez
dzieci tego oddziału.
12. Do zadań wychowawcy należy:
1)

planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału;

2)

ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego
rozkładu dnia;

3)

współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych Przedszkola;

4)

utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału;

5)

prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej;
13. Dyrektor na wniosek nauczyciela może odwołać go z funkcji wychowawcy.
14. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor może odwołać nauczyciela
z funkcji wychowawcy.

§ 27. 1. Nauczyciel wspomagający realizuje w szczególności następujące zadania:
1)

rozpoznaje potrzeby i możliwości dzieci niepełnosprawnych oraz prowadzi wnikliwą
obserwację pedagogiczną w celu optymalizacji oddziaływań rewalidacyjnych

2)

zapoznaje się z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz z inną
dokumentacją dotyczącą specyficznych potrzeb dziecka

3)

współorganizuje zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach integracyjnych,
w tym:
a) wspólnie z nauczycielem prowadzącym zajęcia w danym oddziale wybiera lub
opracowuje program wychowania przedszkolnego,
b) dostosowuje
realizację
programów
wychowania
przedszkolnego
do
indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci
niepełnosprawnych,
c) w zależności od indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości
psycho- fizycznych dzieci niepełnosprawnych opracowuje dla każdego dziecka
i realizuje indywidualne plany pracy,
d) uczestniczy w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli;

4)

planuje, organizuje i prowadzi zajęcia rewalidacyjne z dziećmi niepełnosprawnymi oraz
dba o ich jakość;

5)

prowadzi lub organizuje różnego rodzaju
i psychologicznej dla dziecka i jego rodziny;

6)

otacza opieką powierzone mu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz ponosi
odpowiedzialność za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo;

7)

współdziała z nauczycielem prowadzącym oddział poprzez:
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formy

pomocy

pedagogicznej

a) bieżące i systematyczne konsultowanie się w celu maksymalnego włączenia dziecka
niepełnosprawnego do zajęć,
b) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia w doborze metod pracy
z dziećmi niepełnosprawnymi;
8)

współpracuje z logopedą i nauczycielem ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych

9)

systematycznie współpracuje z rodzicami, w tym udziela im wskazówek do pracy
z dzieckiem oraz informuje o postępach;

10)

prowadzi dokumentację pedagogiczną, w tym dziennik indywidualnych zajęć
rewalidacyjnych, plany pracy rewalidacyjnej;

11)

współpracuje z zespołem ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

§ 28.1. Nauczyciele pracują zespołowo na każdym etapie realizacji procesu wychowania
i kształcenia dzieci i innej działalności statutowej przedszkola.
2. W przedszkolu mogą być powołane przez dyrektora zespoły zadaniowe na czas
określony lub nieokreślony.
3. Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz
analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.
§ 29. 1. W przedszkolu utworzone są stanowiska pracowników administracyjno-obsługowych:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

księgowego,
intendenta ,
kucharki,
pomocy kuchennej,
pomocy nauczyciela,
sprzątaczki,
konserwatora/ogrodnika
2.

Pracownicy administracji i obsługi przyczyniają się do właściwego funkcjonowania
Przedszkola oraz współuczestniczą w procesie wychowawczo - opiekuńczym m.in.
poprzez:

1) Sumienną pracę w trosce o dobro dziecka;
2) troskę o zachowanie
w przedszkolu;

bezpiecznych

i

higienicznych

warunków

pobytu

dzieci

3) współdziałanie z nauczycielami w tworzeniu przyjaznego klimatu jednostki;
4) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń, mających wpływ na
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
3.

Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola należy:

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola;
2) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy;
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3) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz funkcja
opiekuńczą i wychowawczą przedszkola;
4) pomaganie nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej;
5) przestrzeganie przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego;
6) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą.
4.

Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do:

1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które
wynikają z potrzeb jednostki;
2) troszczenia się o mienie jednostki;
3) nie ujawniania opinii w sprawach przedszkola osobom nieupoważnionym i nie
zatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych
czynników społecznych;
4) przestrzegania dyscypliny pracy, polegającej na:
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie
spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym
czasem,
b) codziennym podpisywaniu listy obecności,
c) zgłaszaniu u dyrektora przedszkola nieobecności w pracy w pierwszym dniu
a w ciągu 3 dni dostarczenie zwolnienia lekarskiego,
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie,
e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie,
f) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola,
g) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę
do przyjęcia i wykonywania pracy,
h) przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
i) przestrzegania przepisów HACCP.
5.

Wszyscy pracownicy przedszkola są odpowiedzialni za życie, zdrowie
i bezpieczeństwo wychowanków przedszkola w czasie zajęć, zabaw oraz całego
pobytu dzieci na terenie przedszkola i poza nim organizowanych przez Przedszkole.

6.

Zadania i obowiązki pracowników administracyjno-obsługowych:

1) księgowa przedszkola podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i obowiązany jest:
prowadzić rachunkowość przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
a) wykonywać dyspozycje środkami pieniężnymi,
b) dokonywać wstępnej kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
c) podpisywać dokumenty dotyczące poszczególnych operacji, udzielać w formie
ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień,
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d) opracowywać zbiorcze sprawozdania finansowe i ich analiz,
e) nanoszenie danych płacowych nauczycieli i pracowników administracyjnoobsługowych na karty wynagrodzeń i do programu komputerowego,
f)

prawidłowe naliczanie składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe
oraz zdrowotne pracownika, jak również składek emerytalnych, rentowych,
wypadkowych oraz na fundusz pracy danej placówki jako płatnika,

g) naliczanie i potrącanie podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz rozliczenie ich z Urzędem Skarbowym (PIT-11,
PIT-4R),
h) sporządzanie list płac, podpisywanie pod względem formalno-rachunkowym,
drukowanie i przekazywanie do podpisu dyrektorowi placówki,
i)

przekazywanie drogą elektroniczną przelewów wynagrodzeń pracowników na
konta bankowe,

j)

gromadzenie zwolnień lekarskich oraz obliczanie zasiłków chorobowych
z funduszu płac oraz z funduszu ZUS (chorobowe, opiekuńcze, macierzyńskie,
świadczenia rehabilitacyjne, itp.),

k) ustalenie prawa i przygotowanie wypłaty zasiłków rodzinnych, wychowawczych
i pielęgnacyjnych,
l)

obliczanie podstawy wymiaru wynagrodzenia dla pracowników przechodzących na
emeryturę lub rentę,

m) obliczanie i przygotowywanie wypłaty z umów zlecenia, nagród dyrektora
przedszkola, odpraw emerytalno-rentowych, ekwiwalentów za niewykorzystany
urlop wypoczynkowy,
n) sporządzanie comiesięcznych imiennych raportów do ZUS (DRA, RCA, RSA) oraz
przesył elektroniczny w/w dokumentów,
o) zgłoszenie, informowanie o zmianach i wyrejestrowanie pracowników oraz
członków ich rodzin do ZUS (ZUA, ZUS ZWUA),
p) ubezpieczenie pracowników na życie, comiesięczne potrącanie i odprowadzanie
składek do PZU i innych ubezpieczycieli,
q)

comiesięczne dokonywanie potrąceń składek i zobowiązań pracowników na
podstawie dokumentacji PKZP, komorniczej, itp.,

r)

gromadzenie i przechowywanie dokumentów płacowych w sposób należyty
i zgodnie z ustawą o ochronie danych,

s)

archiwizacja danych,

t)

obliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, sprawdzanie zgodności
dzienników z własną dokumentacją,

u) przyjmowanie od rodziców odpłatności za Przedszkole,
v) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
2) obowiązki intendenta:
a) zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe, artykuły gospodarcze oraz
inne przedmioty wynikające z potrzeb placówki,
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b) sporządzanie w terminie miesięcznych sprawozdań,
c) sporządzanie dekadowych jadłospisów,
d) prawidłowy stan higieniczny magazynu żywnościowego,
e) przestrzeganie dat ważności produktów,
f) nadzorowanie pracy w kuchni oraz sporządzania posiłków i przydzielania porcji
żywieniowych dzieciom i personelowi,
g) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności sprzętu
(konserwacja, naprawa),
h) w razie nieobecności kucharza pełnienie jego obowiązków,
i) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
3) obowiązki kucharza:
a) przyrządzanie zdrowych i kalorycznych posiłków,
b) przyjmowanie produktów z magazynu i dbanie o racjonalne ich zużycie,
c) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego,
d) dbanie o utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych,
e) wykonywanie prób pokarmowych zgodnie z zaleceniami stacji sanitarnoepidemiologicznej,
f) kierowanie wszystkimi pracami w kuchni,
g) wykonywanie innych prac wynikających z organizacji pracy na placówce,
przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
4) obowiązki pomocy kuchennej:
a) pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków,
b) utrzymywanie czystości w kuchni, przyległych pomieszczeniach,
c) utrzymywanie czystości sprzętów i naczyń (dezynfekcja i wyparzanie),
d) dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone
miejsce,
e) mycie naczyń po posiłkach,
f) pranie ręczników i ścierek kuchennych,
g) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji
pracy,
h) przestrzeganie przepisów HCCP , BHP i ppoż.
5) obowiązki pomocy nauczyciela:
a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci polecone
przez nauczyciela,
b) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i w ogrodzie,
c) pomaganie nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych i dekoracji,
d) pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek,
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e) pomaganie w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku dzieciom śpiącym,
f) utrzymywanie w stanie używalności zabawek w przydzielonej grupie,
g) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń,
h) wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji
pracy na placówce,
i) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż
6) obowiązki sprzątaczki:
a) utrzymywanie w czystości wyznaczonych pomieszczeń,
b) pranie firan, obrusów, ręczników, zasłon,
c) mycie okien – wg potrzeby, min. 1x w miesiącu,
d) nakrywanie do stołu oraz podawanie posiłków z kulturą i estetyką,
e) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu,
f) codzienne mycie przydzielonych łazienek, przeciwdziałanie szerzeniu się chorób
poprzez dezynfekowanie urządzeń sanitarnych,
g) raz w miesiącu dokonywanie generalnego sprzątania przydzielonych pomieszczeń,
h) pomoc podczas ubierania i rozbierania się dzieciom wychodzącym na spacer,
do ogrodu, na wycieczkę,
i) pomaganie nauczycielowi w czasie spacerów i wycieczek,
j) pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska
pracy po zajęciach,
k) wykonywanie innych prac poleconych przez dyrektora wynikających z organizacji
pracy,
l) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
7) obowiązki konserwatora/ ogrodnika:
a) dbanie o stan techniczny urządzeń w przedszkolu,
b) dokonywanie bieżących napraw
w przedszkolu i w ogrodzie,

maszyn,

sprzętów,

urządzeń,

zabawek

c) instruowanie pracowników w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń w celu
zapewnienia bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu,
d) dbać o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury,
e) wykonywanie prac ogrodniczych w przedszkolu,
f) dbanie o estetykę i czystość otoczenia przedszkola,
g) przestrzeganie przepisów BHP i ppoż.
7.

Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków.

8.

Wszyscy pracownicy zobowiązani są także do wykonywania wszelkich czynności
poleconych przez dyrektora przedszkola, które wynikają z potrzeb placówki.
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9.

Wszyscy pracownicy przedszkola są przede wszystkim odpowiedzialni za zdrowie
i bezpieczeństwo dzieci.

10. Pracownicy włączają się w działania ogólno przedszkolne oraz promują przedszkole
na zewnątrz.
11. Postanowienia szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane
i zamieszczone w teczkach akt osobowych każdego pracownika.
§ 30.

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników Przedszkola
określają odrębne przepisy.

Rozdział 9
Prawa i obowiązki dziecka
§ 31. 1. Przedszkole respektuje prawa dziecka zawarte w Konwencji o prawach dziecka.
2.

2. Dziecko, w czasie pobytu w przedszkolu oraz wszystkich zajęć organizowanych poza
przedszkolem, ma prawo do warunków zapewniających mu bezpieczeństwo i dobre
samopoczucie oraz pełny i harmonijny rozwój jego osobowości.

3.

3. Każde dziecko w przedszkolu ma prawo do:

1)

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2)

szacunku dla wszystkich jego potrzeb,

3)

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4)

bezpiecznej zabawy i bezpiecznego pobytu na terenie przedszkola,

5)

własnego tempa rozwoju,

6)

zdrowego odżywiania,

7)

kontaktu z rówieśnikami i prawa wyboru towarzysza zabaw,

8)

poszanowania własności,

9)

pełnego przygotowania do życia w społeczeństwie jako indywidualnie ukształtowana
jednostka, wychowana w duchu pokoju, godności, tolerancji, wolności, równości
i solidarności.
4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:

1)

przestrzegać zasad życia społecznego,

2)

podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom,

3)

szanować prace innych dzieci,

4)

przestrzegania wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, sprawiedliwość,
miłość, piękno,
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5)

respektowania poleceń nauczycieli, w szczególności, kiedy służą one ogólnemu dobru
i bezpieczeństwu dzieci.
5. System nagród stosowany wobec wychowanków:

1)

pochwała indywidualna dziecka;

2)

pochwała na forum grupy;

3)

pochwała w obecności rodziców dziecka;

4)

pełnienie dodatkowych funkcji, np. dyżurnego;

5)

otrzymanie przez dziecko dyplomu;

6)

nagroda rzeczowa.
6. System kar stosowany wobec wychowanków:

1) upomnienie ustne dziecka przez nauczyciela;
2) odsunięcie dziecka od zabawy;
3) ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek;
4) przejście dziecka do innej sali w celu wyciszenia;
5) rozmowa dziecka z dyrektorem;
6) rozmowa nauczyciela z rodzicami w obecności dziecka.
§32. 1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego paragrafu, w następujących przypadkach:
1)

systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 1 m- ca);

2)

nieobecności dziecka (ponad 1 miesiąc) i nie zgłoszenia tego faktu przedszkolu;

3)

gdy dziecko uzyska opinię specjalisty stwierdzającą, że dziecko nie może przebywać
w grupie z dziećmi zdrowymi;

4)

nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu;

5)

utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia, choroby dziecka, która uniemożliwia
przebywanie dziecka w grupie;

6)

braku porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach kluczowych
dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych, kiedy rodzice nie
interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną, a agresywne
zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci.
2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem
w terminie 7 dni od jej podjęcia.
3. Od decyzji przysługuje odwołanie do dyrekcji przedszkola w terminie 14 dni od daty
jego otrzymania.
4. Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem
doręczenia wypowiedzenia adresatowi. Wypowiedzenie umowy wysyła się listem
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poleconym. Odmowę odbioru traktuje się, jako doręczenie wypowiedzenia
adresatowi.
5. Skreślenia z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne
przygotowanie przedszkolne.

Rozdział 10
Prawa i obowiązki rodziców
§33. 1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego,
wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania
i realizacji celów i zadań Przedszkola. Współdziałanie 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 odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu;

4)

informowania o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych;

5)

w przypadku alergii lub nietolerancji pokarmowej dziecka przedłożenia dyrektorowi
przedszkola odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego;

6)

zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

7)

przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do Przedszkola bez objawów nieżytu dróg
oddechowych (katar, kaszel);

8)

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

9)

przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola przez osobę zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo, zgodnie z obowiązującym regulaminem.

10) informowanie na bieżąco o zmianie miejsca zamieszkania, numerów telefonów
kontaktowych itp.
3. Rodzice
dziecka
podlegającego
przedszkolnego są obowiązani do:

obowiązkowi

rocznego

przygotowania

1)

dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;

2)

zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3)

zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez
dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem;

4)

usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności
a w przypadku dłuższej nieobecności pisemnie.
4. Rodzice mają prawo do:
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dziecka

w

Przedszkolu

ustnie,

1)

uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

2)

uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3)

znajomości realizowanego w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

4)

ochrony danych osobowych;

5)

wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii na temat
pracy Przedszkola;
5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w Przedszkolu odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje
Dyrektorowi uznanego przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1)

zebrania plenarne i grupowe,

2)

konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,

3)

organizacja tygodnia adaptacyjnego dla nowo przyjętych dzieci i ich rodziców,

4)

organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych z udziałem dzieci i rodziców,

5)

„kąciki” dla rodziców,

6)

zajęcia otwarte i warsztaty.
7. Kontakty z rodzicami odbywają się:

1) w przypadkach, o których mowa w ust. 6. pkt 2, 6 w zależności od potrzeb;
2) w przypadku zebrań oddziałowych jeden raz na 3 miesiące;
3) w przypadku zebrań otwartych według potrzeb;
8. Przedszkole prowadzi stronę internetową.
§34. 1. Przedszkole pełniąc funkcję wspierającą rodzinę pomaga dziecku i jego rodzicom
w integracji i współpracy ze środowiskiem.
2. W miarę możliwości, w przedszkolu organizowana jest pomoc materialna dla dzieci
znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu ubóstwa, braku dostatecznej opieki lub
innych przyczyn.
3. Pomoc materialna o której mowa w ust. 2 może mieć w szczególności następujące
formy:
1)

rzeczową,

2)

całkowitego lub częściowego zwolnienia z opłat,

3)

pomocy w uzyskaniu wsparcia ze strony administracji samorządowej,

4)

pomocy charytatywnej ze strony instytucji kościelnej,

5)

pomocy zorganizowanej w ramach wspólnoty przedszkola.
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4. W pracy wychowawczej i we współpracy z rodzicami podejmowane są inicjatywy
kształtujące „wyobraźnię miłosierdzia” oraz postawę „bycia dla drugich”.

Rozdział 11
Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola
§ 35. 1. Przedszkole przeprowadza rekrutację do przedszkola w oparciu o zasadę powszechnej
dostępności. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący
Przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami
2. Przedszkole jest dostępne dla każdego dziecka, dla którego rodzice wybierają tę
jednostkę, niezależnie od ich własnych przekonań. W ten sposób dzieci oraz ich rodzice uczą się wzajemnego szacunku, współpracy i pokojowego współżycia.
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu, są obowiązani dopełnić
czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić
regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
4. Zasady przyjęcia dzieci do przedszkola określa Regulamin rekrutacji dzieci do
przedszkola, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola.
5. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, z zastrzeżeniem § 13 ust.13.
6. Dzieci spełniające roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne przyjmowane
są do przedszkola w pierwszej kolejności.
7. Zapisy dzieci do przedszkola na kolejny rok szkolny dokonywane
w miesiącu marcu.

są co roku

8. Do przedszkola dzieci zapisywane są jeden raz na cały etap edukacji przedszkolnej.
9. Podstawą zapisu dziecka do przedszkola po raz pierwszy jest „Karta zgłoszenia
dziecka”.
10. Karty zgłoszeń do przedszkola wydaje i przyjmuje dyrektor przedszkola w terminie
określonym w regulaminie rekrutacji.
11. Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne w dotychczasowym
przedszkolu składają deklarację dot. dalszego uczęszczania dziecka do przedszkola.
12. Dzieci niepełnosprawne przyjmowane są do przedszkola na podstawie „Karty
zgłoszenia dziecka do przedszkola” oraz orzeczenia poradni psychologicznopedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego na podstawie odrębnych
przepisów.
13. Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego wyłącznie w przypadku istnienia możliwości zapewnienia temu dziecku
warunków wychowania i opieki odpowiednich do rodzaju i stopnia stwierdzonej
niepełnosprawności.
14. Dzieci niepełnosprawne kwalifikowane są do danego oddziału z uwzględnieniem
osiągniętego poziomu rozwoju (wieku rozwojowego), a nie wieku kalendarzowego.
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15. Do przedszkola
rozwojowymi:

przyjmowane

są

dzieci

niepełnosprawne

1)

niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym;

2)

z zaburzeniami narządów ruchu (w tym mózgowe porażenie dziecięce);

3)

z zaburzeniami emocjonalnymi i zachowania;

4)

ze sprzężoną niepełnosprawnością;

5)

z opóźnionym rozwojem mowy.

z

zaburzeniami

16. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza miejsc normatywnych dyrektor
jednoosobowo kwalifikuje dzieci do przedszkola.
17. W przypadku większej liczby dzieci zgłoszonych niż miejsc w przedszkolu
postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna, którą powołuje
dyrektor zgodnie z obowiązującymi przepisami.
18. W postępowaniu rekrutacyjnym obowiązują kryteria:
1)

wielodzietność rodziny kandydata;

2)

niepełnosprawność kandydata;

3)

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4)

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5)

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.
19. Powyższe kryteria mają jednakową wartość.
20. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego, a Przedszkole dysponuje jeszcze wolnymi miejscami,
na
drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, które
mogą mieć różną wartość.
21. Organ prowadzący określa następujące kryteria:

1)

rodzeństwo dzieci uczęszczających do przedszkola,

2)

dzieci z parafii pw. Bożego Miłosierdzia w Brzesku, na terenie której znajduje się
Przedszkole,

3)

dzieci, których rodzice należą do duszpasterstwa przy Parafii, na terenie której znajduje
się przedszkola,

4)

dzieci pracowników Przedszkola,

5)

rodzeństwo absolwentów przedszkola,

6)

dzieci rodziców pracujących w pobliżu przedszkola, z rodzin, które pragną wychowania
w oparciu o chrześcijański system wartości przekazywany przez Przedszkole.
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22. Wartość powyższych kryteriów jest zgodna z kolejnością zapisu, od najwyższej do
najniższej.
23. W skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do
przedszkola wchodzi co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz
przedstawiciel organu prowadzącego. Dyrektor przedszkola może dokonywać zmian
w składzie komisji rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na
przewodniczącego komisji.
24. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności:
1)

ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości
listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

2)

sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. Protokół przechowywany
jest w dokumentacji przedszkola. Protokoły z posiedzenia komisji udostępniane są
organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi prowadzącemu
Przedszkole.
25. Po ogłoszeniu listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola rodzic zobowiązany
jest do podpisania umowy z dyrektorem przedszkola w wyznaczonym terminie.
26. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego
oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego, są przechowywane nie dłużej niż
do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu.
27. Szczegółowe zasady rekrutacji i wynikających z nich obowiązków dla
zainteresowanych rodziców określa Regulamin przyjęć dzieci do przedszkola,
zatwierdzony przez organ prowadzący w okresie poprzedzającym rekrutację.
28. Dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania komisji, o której mowa
w ust. 17., jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do przedszkola jest
mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje Przedszkole.
30. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu dopuszcza się możliwość przyjęcia
dzieci w ciągu roku szkolnego.
31. Decyzję przyjęcia nowego dziecka do przedszkola w ciągu roku podejmuje dyrektor.

Rozdział 12
Postanowienia końcowe
§36.1. Zasady organizacji i funkcjonowania przedszkola nieuregulowane niniejszym Statutem
określają wewnętrzne procedury, regulaminy i zarządzenia.
2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 nie mogą być sprzeczne z postanowieniami
niniejszego Statutu.
3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej
– dyrektora, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji oraz dzieci.
5. Prawo do zmiany statutu, wprowadzania zmian w statucie należy do rady pedagogicznej
przedszkola.
6. Postanowienia statutu nie mogą być sprzeczne z ustawą: „O systemie oświaty”, ustawą
„Prawo Oświatowe”, przepisami wykonawczymi oraz z chrześcijańskim systemem
wartości.
7. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje go do
publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w przedszkolu.
8. Traci moc prawną Statut Publicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi im.
Św. S. Faustyny w Brzesku, zatwierdzony Uchwałą nr 8/2016/2017 Rady
Pedagogicznej z dnia 15.09.2016
9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 roku.
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