
STATUT PRZEDSZKOLA

SAMORZADOWEGO W WIŚNIOWEJ

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola brzmi: Zespół Placówek Oświatowych Przedszkole 

Samorządowe w Wiśniowej.

2. Lokalizacja przedszkola:

1) siedzibą przedszkola jest obiekt we wsi Wiśniowa o numerze 312, w którym

            funkcjonują 3 oddziały przedszkolne,

2) oddziały w terenie: w Poznachowicach Dolnych nr 60 - funkcjonuje jeden oddział, 

       w Wierzbanowej nr 100 - dwa oddziały. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wiśniowa, z siedzibą pod adresem Wiśniowa 441.

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2

5. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa o:

1)  przedszkolu  –  należy  przez  to  rozumieć   Przedszkole  Samorządowe  w  Wiśniowej  z  oddziałami  w 

Wierzbanowej i Poznachowicach Dolnych,

2)  statucie  – należy przez  to  rozumieć Statut  Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej  z oddziałami  w 

Wierzbanowej i Poznachowicach Dolnych,

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

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

pieczę zastępczą nad dzieckiem.

5) dyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu ds. przedszkolnych.

§ 3

1.  Wychowankowie  przedszkola  mogą  być  ubezpieczeni  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków  w  firmie 

wybranej przez Dyrektora ZPO i zaakceptowanej przez rodziców.

2. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. 

3. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na odbycie stażu 

przez odpowiednie instytucje.



ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1.Przedszkole realizuje cele określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, 

a  w szczególności  podstawie  programowej  wychowania  przedszkolnego,  koncentrując się  na wspomaganiu  i 

ukierunkowywaniu  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  wrodzonym  potencjałem i  możliwościami  rozwojowymi  w 

relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

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

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu 

doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,

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

bezpieczeństwa,

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z 

rozwijających się procesów poznawczych,

4) zapewnienie  prawidłowej  organizacji  warunków  sprzyjających  nabywaniu  przez  dzieci  doświadczeń, 

które  umożliwiają  im  ciągłość  procesów  adaptacji  oraz  pomoc  dzieciom  rozwijającym  się  w  sposób 

nieharmonijny, wolniejszy lub przyśpieszony,

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

dziecka,  jego  możliwości  percepcyjnych,  wyobrażeń  i  rozumowania,  z  poszanowaniem  indywidualnych 

potrzeb i zainteresowań,

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

osobowych i uczestnictwa w grupie,

7)  promowanie  ochrony  zdrowia,  tworzenie  sytuacji  sprzyjających  rozwojowi  nawyków  i  zachowań 

prowadzących  do  samodzielności,  dbania  o  zdrowie,  sprawność  ruchową  i  bezpieczeństwo,  w  tym  o 

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, prowadzących  do osiągnięcia 

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,

16) organizowanie  zajęć  –  zgodnie  z  potrzebami  –  umożliwiających  dziecku  podtrzymanie  poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,

17) tworzenie  sytuacji  edukacyjnych  sprzyjających  budowaniu  zainteresowania  dziecka  językiem  obcym 

nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem predyspozycji rozwojowych dziecka,

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

obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

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

4) wspomaganie  rodziców  w  ropoznawaniu  przyczyn  trudności  wychowawczych  oraz  doborze  metod 

udzielania dziecku pomocy oraz w przygotowaniu dziecka do nuki w szkole,

5) indywidualizację  tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej  wobec dzieci  niepełnosprawnych, stosowanie 

specyficznej  organizacji  nauki  i  metod  pracy,  prowadzenie  zajęć  zgodnie  z  zaleceniami  Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej  lub  innej  specjalistycznej  i  lekarza  –  odpowiednio  do  rodzaju 

niepełnosprawności dziecka oraz do jego potrzeb i możliwości.

a) rodzaje niepełnosprawności:

- obniżona sprawność sensoryczna,

- obniżona sprawność intelektualna,

- obniżona sprawność funkcjonowania społecznego,

- obniżona sprawność komunikowania się,

- obniżona sprawność ruchowa,

- mózgowe porażenie dziecięce,

- obniżona sprawność psychofizyczna z powodu chorób somatycznych.

§ 5

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno – wychowawczej przedszkola to:



   1)   obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą,

   2)   zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach,

   3) zajęcia wspomagajace rozwój dziecka i inne organizowane dla dzieci mających  trudności,

  4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji,  wyboru 

partnerów i środków materialnych,

  5) spontaniczna działalność dzieci,

  6) zajęcia dodatkowe bezpłatne organizowane za zgodą  rodziców,              

  7) praca z dzieckiem zdolnym.   

§ 6

1. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych lub:

  1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami;

  2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów);

  3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi  zmianami.

2.  Program  wychowania  przedszkolnego  dopuszcza  Dyrektor  przedszkola.  Przed  dopuszczeniem  programu 

wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, Dyrektor przedszkola może zasięgnąć  opinii nauczyciela 

mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu, 

konsultanta lub doradcy metodycznego. 

3. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw programów 

wychowania przedszkolnego.

4.  Dyrektor  przedszkola  jest  odpowiedzialny  za  uwzględnienie  w  zestawie  programów  wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej.

§ 7

1.  Przedszkole  wydaje  rodzicom  dziecka  6  letniego  objętego  wychowaniem  przedszkolnym  informację  o 

gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole podstawowej.  Informację wydaje  się  do końca  kwietnia  roku 

szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej. 

2.  Informację  o  gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole  podstawowej  wydaje  się  na  podstawie 

prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

§ 8

1. Organizacja działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w przedszkolu zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 9

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni pracownicy administracyjno- 

obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pedagogiczno- psychologiczną, z organizacjami i instytucjami 

gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę. 

§10

UDZIELANIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest wychowankom, 

rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.



2. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

4. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola odpowiedzialny jest 

dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

5.  Celem  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  udzielanej  dzieciom  jest  rozpoznawanie  możliwości 

psychofizycznych oraz zaspokajanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanków.

6. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na:

    1) diagnozowaniu środowiska dziecka,

  2)  rozpoznawaniu  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych  potrzeb  dziecka  i  umożliwianiu  ich 

zaspokojenia,

   3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez dziecko,

    4) wspieraniu dziecka z uzdolnieniami,

  5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci,

    6) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

    7) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

    8) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji 

programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego 

stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z rodzicami  i różnymi instytucjami 

działającymi na rzecz dzieci i rodziny.

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana przez nauczycieli i specjalistów.

9.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielanaw  trakcie  bieżącej  pracy  z  dzieckiem  oraz  przez 

zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów oraz w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

2) porad, konsultacji i warsztatów, 

3) działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

10. W celu organizacji  pomocy psychologiczno-pedagogicznej  dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie 

kształcenia  specjalnego  wydane  przez  Poradnię  Psychologiczno-Pedagogiczną  dyrektor  powołuje  Zespół  do 

opracowania Indywidualnego Programu Terapeutyczno-Edukacyjnego.

§ 11

1.  Dzieci  przyjęte  do  przedszkola,  podlegające  obowiązkowemu  rocznemu  przygotowaniu  przedszkolnemu, 

którym  stan  zdrowia  uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia  uczęszczanie  do  przedszkola  obejmuje  się 

indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym.

2.  Zajęcia  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  prowadzi  się  w  miejscu  pobytu  dziecka,  w  domu 

rodzinnym.

3. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych bezpośrednio 

z dzieckiem uzgadniany jest z organem prowadzącym przedszkole.

4.  Zajęcia  indywidualnego  przygotowania  przedszkolnego  są  prowadzone  z  dzieckiem  przez  jednego 

nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć.

§ 12



1.  Zainteresowania  wychowanków  oraz  ich  uzdolnienia  rozpoznawane  są  w  formie  rozmów  z  rodzicami, 

dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych.

2. Organizowane  w  przedszkolu  uroczystości,  konkursy,  turnieje  stanowią  formę  rozwoju  uzdolnień  i  ich 

prezentacji.

§ 13

1. Możliwe jest realizowanie w przedszkolu zajęć wczesnego wspomagania i rewalidacyjno-wychowawczych.

ROZDZIAŁ 3

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 14

1. Organami przedszkola są:

1) Dyrektor,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodziców.

§ 15

1. Przedszkolem kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko wicedyrektora 

Zespołu d/s przedszkolnych.

2. Wicedyrektora d/s przedszkolnych powołuje Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych.

3. W przypadku nieobecności wicedyrektora przedszkola zastępuje go  inny nauczyciel  tego

  przedszkola, wyznaczony przez Dyrektora ZPO lub samego wicedyrektora.

§ 16

1. Kompetencje Dyrektora: 

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

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

3) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,

4) wstrzymuje uchwały  rady pedagogicznej  niezgodne z przepisami prawa i  powiadamia o tym stosowne 

organy, 

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

uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,

6) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

2. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej 

w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan, 

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,



4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, 

5)  przedstawienie  radzie  pedagogicznej  ogólnych  wniosków  wynikających  ze  sprawowanego  nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola,

6)  co  najmniej  raz  w  roku  dokonanie  kontroli  mających  na  celu  zapewnienie  bezpiecznych  warunków 

korzystania  z obiektów należących  do przedszkola,  a także bezpiecznych i  higienicznych  warunków,  oraz 

określenie kierunków ich poprawy,

7)  ustalenie  ramowego  rozkładu  dnia  na  wniosek  rady  pedagogicznej  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,

8)  przygotowanie  arkusza  organizacji  przedszkola  i  przedstawienie  go  do  zatwierdzenia  organowi 

prowadzącemu,

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi, 

10) przyznawanie nagród, udzielanie kar dyscyplinarnych pracownikom,

11) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

13)  wykonywanie  zadań związanych  z zapewnieniem bezpieczeństwa  dzieci  i  nauczycieli  w czasie  zajęć 

organizowanych przez przedszkole,

14) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego.

3. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:

1) wykonuje uchwały Rady Gminy Wiśniowa w zakresie działalności przedszkola,

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 17

1.  Rada  Pedagogiczna  jest  kolegialnym  organem  przedszkola  realizującym  statutowe  zadania  dotyczące 

kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego  lub  na  wniosek  członków  rady  tj.:  przedstawiciele  organu  prowadzącego  oraz  organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4.  Przewodniczący  przygotowuje  i  prowadzi  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest  odpowiedzialny  za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

2)  podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji,  eksperymentów  pedagogicznych  i  badań  naukowych  w 

przedszkolu, 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,



5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków,

6) ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym  sprawowanego  nad 

przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,

7) ustalenie i zatwierdzenie regulaminu Rady Pedagogicznej.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

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

ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów,

2) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.

7. Rada Pedagogiczna  w ramach kompetencji wnioskodawczych ma prawo:

   1) występować z umotywowanym wnioskiem do Dyrektora Zespołu Placówek Oświatowych              w 

Wiśniowej o odwołanie z funkcji Wicedyrektora Zespołu ds. przedszkolnych.

   2) występować do organu nadzorującego przedszkole z wnioskami o zbadanie i dokonanie  oceny pracy 

przedszkola, jej dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu;

   3) wyznaczać swych przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Zespołu;

   4) występować do dyrektora przedszkola w sprawie opracowania ramowego rozkładu   dnia 

przedszkola;

   5) występowania o zorganizowanie zebrania rady (na wniosek co najmniej 1/3 jej członków);

8. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i 

przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.

9. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

10.  Dyrektor  przedszkola  wstrzymuje  wykonywanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej  niezgodnych  z  przepisami 

prawa.  O wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  organ prowadzący  oraz  organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny.

11. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.

12.  Zebrania  Rady  Pedagogicznej  są  protokołowane  w  księdze  protokołów oraz  w  formnie  załączników  do 

protokołów jako pliki PDF.

13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 

na tym  zebraniu,  które mogą naruszyć  dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców,  a także nauczycieli  i 

innych pracowników przedszkola. 

§ 18

1. Rada Rodziców Przedszkola Samorządowego w Wiśniowej jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi 

reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Zadaniem Rady Rodziców jest zapewnienie rodzicom rzeczywistego wpływu na funkcjonowanie przedszkola. 

Środkiem do realizacji  tego zadania jest  wnioskowanie do odpowiednich organów w sprawach związanych  z 

kształceniem, wychowaniem i bezpieczeństwem.



3. W skład Rady Rodziców wchodzą przedstawiciele rad oddziałowych wybranych podczas zebrania rodziców 

dzieci danych oddziałów.

4.  Rada  Rodziców  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może  być  sprzeczny  ze  Statutem 

przedszkola.

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli,  szkół i placówek, i ustalać 

zasady i zakres współpracy.

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1)    uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub    wychowania,

3) występowanie do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego  nadzór  pedagogiczny, 

dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki,

4)  możliwość występowania z wnioskiem do dyrektora o dokonania oceny pracy nauczyciela,

5) opiniowanie, na wniosek dyrektora, pracy nauczyciela za okres stażu w celu ustalenia oceny dorobku 

zawodowego nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego.

7.  Rada Rodziców wybiera  swoich  przedstawicieli  do komisji  konkursowej  na  stanowisko  Dyrektora  Zespołu 

Placówek Oświatowych w Wiśniowej.

8.  W  celu  wspierania  statutowej  działalności  przedszkola  Rada  Rodziców  może  gromadzić  fundusze  z 

dobrowolnych  składek  rodziców oraz innych  źródeł.  Zasady wydatkowania  funduszy  Rady Rodziców określa 

regulamin działalności Rady Rodziców.

§ 19

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą, w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz 

podnoszenia jakości pracy przedszkola.

2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez:

     1) organizowanie wspólnych posiedzeń, 

     2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania,

     3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań.

3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów 

możliwość  swobodnego działania  i  podejmowania  decyzji  w ramach swoich  kompetencji  i  umożliwia  bieżącą 

wymianę informacji.

4. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych 

organów.

5. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem przedszkola, a organami przedszkola, strony mogą zwracać się, 

w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 20



ORGANIZACJA ODDZIAŁÓW

1.  Podstawową  jednostką  organizacyjną  przedszkola  jest  oddział  obejmujący  dzieci  w  zbliżonym  wieku,  z 

uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień i niepełnosprawności.

2. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu dzieci w 

przedszkolu.

3. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekraczać 25.

3. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczbę oddziałów, rodzaj i czas ich pracy, 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów 

wychowania przedszkolnego.

3.  Godzina  zajęć  w  przedszkolu  trwa  60  minut  z  zastrzeżeniem  wyjątków  dotyczących  organizacji  zajęć 

dodatkowych i specjalistycznych.  Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w 

systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym.

4. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. 

5. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola 

do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat. W przypadku dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 

powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 

lat.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które 

ukończyło  2,6  roku.  Przyjęcie  takiego  dziecka  uwarunkowane  jest  jego  samodzielnością  i  przygotowaniem 

emocjonalnym.

7. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

   1) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy tego oddziału,

   2) dwóch  lub trzech nauczycieli  w przypadku dziewięciogodzinnego  lub 9,5 -godzinnego czasu pracy 

oddziału.

8. Za zgodą  rodziców  w przedszkolu mogą być prowadzone  bezpłatne zajęcia dodatkowe.

9. Czas zajęć prowadzonych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

      1) z dziećmi 3-4 lat – około 15 -  20 minut,

      2) z dziećmi 5-6 lat – około 25 - 30 minut. 

10. Za zgodą  rodziców w przedszkolu może być prowadzona nauka religii zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach religii zostają na czas jej trwania pod opieką innego nauczyciela.

12. Dyrektor może dokonać zmiany wychowawcy w przypadku gdy: 

     1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do Dyrektora,

     2)  Rada  Rodziców  danego  oddziału  zwróci  się  do  Dyrektora  z  pisemnym  wnioskiem  o  zmianę 

wychowawcy,  wniosek  musi  być  uzasadniony  i  potwierdzony  czytelnymi  podpisami  przez  zwykłą 

większość  rodziców  (tj.  połowa  rodziców  dzieci  oddziału  +  1),  a  Dyrektor  po  przeprowadzeniu 

wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie rozpatrzenia wniosku.

§ 21



ARKUSZ ORGANIZACJI

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

wniosek dyrektora przedszkola.

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godzin (9 godzin w oddziałach w terenie); przedszkole            jest  

czynne w godzinach od 7.00 do 16.00 (od 7.00 do 16.30 w Wiśniowej

3. Przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 lipca każdego roku i jest wykorzystana na wykonanie remontu i czynności 

porządkowych oraz pracownicze urlopy wypoczynkowe.

4. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacji opiniowany przez organ nadzorujący i zatwierdzony 

przez organ prowadzący.

5.  W arkuszu  organizacji  przedszkola  zamieszcza  się w szczególności:   liczbę  i  czas  pracy poszczególnych 

oddziałów,  liczbę  pracowników przedszkola,  w tym pracowników zajmujących  stanowiska  kierownicze,  liczbę 

dzieci,  oraz  ogólną  liczbą  zajęć  finansowanych  ze  środków przydzielonych  przez  organ  prowadzący,  liczbę 

godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli.

6.  Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji  przedszkola,  Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację 

zajęć edukacyjnych, obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych .

 § 22

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, 

dostosowany do oczekiwań rodziców.

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje:

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców,

2) następujące pory posiłków:

śniadanie: 9:00

obiad: 12:00

podwieczorek: 14:45

     3) rozpis działań podejmowanych w przedszkolu z podziałem na godziny.

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają 

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

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

§ 23

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:

      1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem 

przedszkola,

      2)  zapewnienie  wzmożonego  bezpieczeństwa  w czasie  wycieczek,  co  określa  Regulamin  spacerów i 

wycieczek,

3) zatrudnianie w każdym oddziale jednego lub dwóch nauczyczycieli,



4) zatrudnianie  w  każdym  budynku  woźnej  oddziałowej,  które  są  odpowiedzialne  za  zdrowie  i 

bezpieczeństwo  dzieci  w  czasie  zajęć  edukacyjnych  i  podczas  pobytu  dzieci  na  terenie  ogrodu 

przedszkolnego,

     5) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela,

     6) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

     7) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

§ 24

1. Zasady sprawowania opieki w czasie pobytu dzieci w przedszkolu:

    1) nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci  w    czasie  zajęć 

organizowanych przez przedszkole,

    2) każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia, a dostrzeżone     zagrożenia  usuwa  sam 

lub niezwłocznie zgłasza dyrektorowi,

    3) nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa wspomaga  woźna oddziałowa,

      5) każdy nauczyciel zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo podczas wszelkich zajęć i zabaw 

organizowanych w przedszkolu,

   6) przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć  w przedszkolu  oraz  poza 

przedszkolem,

   7) podczas pobytu dzieci w przedszkolu i w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

niedopuszczalne jest pozostawienie ich bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.

2. Zasady sprawowania opieki w ogrodzie przedszkolnym:

    1) każdy nauczyciel systematycznie kontroluje sprawność urządzeń zabawowych i zapewnia  bezpieczne z 

nich korzystanie,

       2) zauważone uszkodzenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi.

3. Zasady sprawowania opieki nad wychowankami podczas spacerów i wycieczek:

    1) podczas spacerów, wycieczek i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola z nauczycielem 

uczestniczy woźna oddziałowa, a w razie potrzeby rodzice,

    2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola jeden opiekun zapewnia opiekę grupie 15 dzieci,

    3) w czasie wyjazdu – wycieczki poza teren miejscowości jeden opiekun zapewnia opiekę grupie  10 

dzieci,

    4) na udział wychowanków w wycieczce autokarowej poza teren miejscowości rodzice muszą  wyrazić 

zgodę,

    5) podczas spacerów i wycieczek poza teren miejscowości obowiązkiem opiekunów jest liczenie 

uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybyciu do celu,

6) opiekunami grup są nauczyciele i personel pomocniczy.



§ 25

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek autokarowych zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Dyrektor  Przedszkola  wyznacza  kierownika  i  opiekunów  wycieczki  spośród  pracowników 

pedagogicznych Przedszkola.

3. W zależności  od celu i  programu wycieczki  opiekunem wycieczki  może być także osoba niebędąca 

pracownikiem pedagogicznym Przedszkola, wyznaczona przez Dyrektora Przedszkola.

4. W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w 

§  4  ust.  1  pkt  3,  kierownik  i  opiekunowie  wycieczki  są  obowiązani  posiadać 

udokumentowane  przygotowanie  zapewniające  bezpieczną  realizację  programu 

wycieczki.

§ 26

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich 

osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.

2.  Rodzice  lub  pełnoletnia  osoba  upoważniona  ponosi  całkowitą  odpowiedzialność  za  dziecko  w drodze  do 

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

przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica). 

3. Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są:

   1) rozebrać dziecko w szatni,

   2) osobiście przekazać dziecko nauczycielce danej grupy.

4. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

5. Dziecko odebrać należy osobiście od nauczycielki w grupie.

6. W przypadku odebrania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające  zobowiązane są  do 

osobistego poinformowania nauczyciela o zamiarze odebrania dziecka i nie pozostają z dzieckiem w ogrodzie.

7.  Dziecko  może  być  odebrane z  przedszkola  o  każdej  porze  dnia  jednak  zgodnie  z  organizacją  pracy 

przedszkola.

8. Pisemnymi oświadczeniami dysponują wychowawcy grup.

9. W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczycielkę o odbiorze dziecka przez inną osobę 

w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola.  

10.  Osoba  upoważniona  do  odbioru  dziecka  powinna  posiadać  przy  sobie  dowód  osobisty  i  na  żądanie 

nauczyciela okazać go.



11. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka: osobie nieupoważnionej, będącej pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających.

12. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka, winien niezwłocznie być poinformowany Dyrektor przedszkola. 

W takiej sytuacji nauczycielka lub Dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z 

rodzicami.

13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez 

pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i musi posiadać podstawę prawną.

14. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania przez nauczyciela  lub zgłoszenia 

przez dziecko niepokojących objawów złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie  dla  prawidłowego 

funkcjonowania  samego dziecka  oraz  innych  dzieci  w  przedszkolu  (m.in.  uporczywy  kaszel,  katar,  wymioty, 

biegunka,  ból  brzucha,  ucha,  wysypka niewiadomego pochodzenia,  podwyższona temperatura,  urazy i  inne) 

nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowania Dyrektora o stanie zdrowia 

dziecka.

15. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do 

niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.

16.  W  sytuacji  niemożności  nawiązania  kontaktu  z  rodzicami  nauczyciel  lub  Dyrektor  nawiązują  kontakt  z 

osobami upoważnionymi do odebrania dziecka z przedszkola.

17. W sytuacjach  nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców .

18. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie  rodziców poszkodowanego dziecka  oraz sporządza się 

protokół powypadkowy .

19. Nie przewiduje się podawania dzieciom farmaceutyków.

§ 27

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

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

oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i zachowania ich dziecka, 

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

3) udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej specjalistycznej,

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

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

1)  w miesiącu wrześniu  organizowane jest  zebranie  organizacyjne,  w trakcie którego Dyrektor  zapoznaje 

rodziców ze statutem przedszkola, planem pracy przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami 

programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych), podstawą programową,

2) w miesiącu listopadzie rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci w formie 

pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań wspomagających, 



3)  w  miesiącu  kwietniu  rodzice  dzieci  realizujących  roczny  obowiązek  przygotowania  przedszkolnego 

uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka,

4) w miesiącu maju rodzice dzieci młodszych otrzymują pisemną informację o wynikach obserwacji końcowej,

5) w  miesiącach: czerwcu lub sierpniu organizowane są dni otwarte dla dzieci pierwszorocznych,

6) ponadto, w miarę potrzeb, prowadzone będą:

- zebrania grupowe,

- konsultacje i rozmowy indywidualne,

- wspieranie rodziców, tzw. pedagogizacja

- kąciki informacyjne dla rodziców,

-  zajęcia otwarte,

- uroczystości okolicznościowe połączone z prezentacją umiejętności dzieci.

§ 28

ZASADY ODPŁATNOSCI

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

2. Opłaty podlegają obniżeniu w następnym miesiącu proporcjonalnie do nieobecności dziecka w przedszkolu.

3. Zwrot opłaty następuje w formie odliczenia dni nieobecności ( wg stawki indywidualnej) od należności bieżącej 

w kolejnym miesiącu.

4. Czas pobytu dziecka w przedszkolu rodzic deklaruje w umowie o świadczeniu usług przedszkolnych.

5.  Podejmowanie  w  trakcie  roku  szkolnego  jakichkolwiek  zmian  do  wcześniejszych  deklaracji  wymaga 

wystąpienia rodzica do Dyrektora przedszkola i podpisania aneksu przez obie strony. 

6. Opłaty uiszcza rodzic do 10 – tego każdego miesiąca na konto Urzędu Gminy.

§ 29

1. Żywienie w przedszkolu prowadzi podmiot zewnętrzny według odrębnych przepisów.

2. Z żywienia mogą korzystać nauczyciele i pracownicy przedszkola oraz dzieci zgłoszone przez GOPS w ramach 

bezpłatnego dożywiania.

§ 30

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 

1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem,

2) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze,

3) zaplecze sanitarne,

4) plac zabaw.

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest w Dyrektor, który składa tę odpowiedzialność 

na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługowych.



ROZDZIAŁ 5

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 31

1.  Dyrektor  Zespołu  Placówek  Oświatowych  w  Wiśniowej  zatrudnia  nauczycieli  oraz  pracowników 

samorządowych niebędących nauczycielami.

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

określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy.

3.  Kwalifikacje  nauczycieli,  a  także zasady ich  wynagradzania  określa  minister  właściwy  do spraw oświaty  i 

wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły 

określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych,

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

6)  zachowanie  uprzejmości  i  życzliwości  w  kontaktach  z  dziećmi,  rodzicami,  zwierzchnikami  oraz 

współpracownikami,

7) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

8) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych,

9) dbałość o wizerunek placówki.

§ 32

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

1. Rzetelne  realizowanie  zadań  związanych  z  powierzonym  stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami 

przedszkola:  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą,  w  tym  zadań  związanych  z  zapewnieniem 

bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

2. Prawidłowa  organizacja  procesu dydaktycznego,  m.in.  wykorzystanie  najnowszej  wiedzy merytorycznej  i 

metodycznej  do pełnej  realizacji  wybranego  programu wychowania  przedszkolnego,  wybór  optymalnych 

form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty 

realizowanych zagadnień.

3. Kształcenie  i  wychowywanie  dzieci  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  szacunku  dla  symboli  narodowych  oraz 

szacunku dla każdego człowieka.

4. Dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych. 

5. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka wystąpienia 

specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka.



6.  Wnioskowanie  do  Dyrektora  przedszkola  o  objęcie  opieką  psychologiczno-pedagogiczną  dziecka,  w 

przypadkach,  gdy  podejmowane  przez  nauczyciela  działania  nie  przyniosły  oczekiwanych  zmian  lub,  gdy 

nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia.

7. Indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod 

i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii 

poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

8. Prowadzenie obserwacji  pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  i  potrzeb    rozwojowych 

dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

9.Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku 

poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej.

10. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania,  systematyczne informowanie o postępach dziecka i 

pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu.

11. Organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci.

12. Aktywny udział w pracach Zespołów do których nauczyciel należy.

13.  Tworzenie  warsztatu  pracy  dydaktycznej,  wykorzystanie  pomocy  dydaktycznych,  udział  w  gromadzeniu 

innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o 

pomoce i sprzęt.

14. Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych 

przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,

15. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną; z 

instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną, m.in. z:

- Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Dobczycach,

-  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wiśniowej.

16.  Inicjowanie  i  aktywny  udział  w  życiu  przedszkola:  w  uroczystościach  i  imprezach  organizowanych  w 

przedszkolu.

17. Dbanie o wystrój sali powierzonej opiece.

18. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

19. Nieuchybianie godności zawodu nauczyciela 

20. Przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze.

21. Wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z zarządzeniami i 

poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej;

22. Respektowanie praw dziecka.

23. Natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie 

ich bezpieczeństwa.

24.  Niezwłoczne  zawiadomienie  Dyrektora  przedszkola  o  wszelkich  zdarzeniach  noszących  znamiona 

przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie przedszkola.

25. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

26.  Prowadzenie  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  zgodnie  z 

obowiązującymi przepisami.

27. Poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

28. Współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego 

oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci,

29.  Współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych.



30.  Realizacja  innych  zadań  zleconych  przez  Dyrektora  przedszkola,  a  wynikających  z  bieżącej  działalności 

placówki. 

§ 33

ZADANIA NAUCZYCIELA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTA DZIECI

1.  Nauczyciel  jest  odpowiedzialny za życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo powierzonych  jego opiece dzieci.  Jest 

zobowiązany:

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odbywać 

wymagane szkolenia z tego zakresu;

2) do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy 

drugiemu nauczycielowi;

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia 

powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;

4)  nierozpoczynanie  zajęć,  jeżeli  w  pomieszczeniach  lub  innych  miejscach,  w  których  mają  być 

prowadzone  zajęcia  stan  znajdującego  się  wyposażenia  stwarza  zagrożenia  dla  bezpieczeństwa 

wychowanków;

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć z 

dziećmi  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  dzieci  i  nauczyciela.  Jeżeli  sala  do  zajęć  nie  odpowiada 

warunkom  bezpieczeństwa  nauczyciel  ma  obowiązek  zgłosić  to  do  Dyrektora  przedszkola  celem 

usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w 

danym miejscu.

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;

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

9) wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola;

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skaleczenia 

lub zagrażać zdrowiu dzieci;

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;

12)  nauczyciel  jest  zobowiązany  niezwłocznie  zawiadomić  rodziców  i  Dyrektora  przedszkola  w 

przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych.

§ 34

4. Nauczyciel przygotowuje na piśmie:

1) miesięczne plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału,

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności,

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



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

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

§ 35

1. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na przepisy wskazujące 

konieczność zmiany statutu,

2) przygotowanie dla Dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu zmian w statucie.

§ 36

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy 

dziecka,

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji 

rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń,

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we 

współpracy z rodzicami dzieci,

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Do zadań nauczyciela wspomagającego należy:

1) prowadzenie wspólnie z innymi nauczycielami zajęć edukacyjnych,

2) uczestniczenie, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez innych nauczycieli,

3) udzielanie pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne,

4) prowadzenie zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości  psychofizyczne  uczniów,  w  szczególności  zajęcia  rewalidacyjne,  resocjalizacyjne  i 

socjoterapeutyczne (jeśli posiada odpowiednie kwalifikacje do niepełnosprawności ucznia);

5) uczestniczenie w zespole opracowującym IPET.

              6) prowadzwnie zajęć, o których mowa w par 5 pkt4.

 § 37

1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

   1) w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

   2) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako

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

   3) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i

        wychowania dzieci,



4) szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola.

2. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ 6

DZIECI PRZEDSZKOLA

§ 38

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

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

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

  1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę  przed 

przemocą,

    2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej  i 

własnego tempa rozwoju,

  3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego,  religijnego  oraz 

światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi,

    4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu,

    5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym,

    6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:

   1) akceptacji takim jakim jest,

   2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje,

   3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi,

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

   5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy,

   6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony,

   7) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności 

przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:

    1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola  na  miarę 

własnych możliwości,



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

pracowników przedszkola, 

      3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

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

5.  W przypadku notorycznego lekceważenia  praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia  przeciw nim 

pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi 

przedszkola.

6.  W przypadku  nieusprawiedliwionej  nieobecności  dziecka  realizującego  roczny  obowiązek  przedszkolny  w 

okresie jednego miesiąca wynoszącego co najmniej 50 %, Dyrektor przedszkola powiadamia Dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko, o niespełnianiu obowiązku szkolnego.

§ 39

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW.

1. Rodzice mają prawo do:

   1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole                          i sprawującemu nadzór  

pedagogiczny opinii  na temat  pracy przedszkola,  a  zwłaszcza  sposobu realizacji  zadań wynikających  z 

przepisów oświatowych;

  2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych;

   3)  uzyskiwania  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania  i  rozwoju  opartej  na 

obiektywnej, wszechstronnej obserwacji pedagogicznej;

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

odpowiednio do potrzeb, wspomagać. Rodzice są informowani indywidualnie o stanie gotowości szkolnej 

dziecka w miesiącach listopad i kwiecień  ;

   5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn  trudności wychowawczych oraz 

doborze metod udzielania dziecku pomocy;

   6) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, wychowania i opieki 

oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych;

  7) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami;

   8) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu;

  9)  udziału  i  organizowania  wspólnych  spotkań  z  okazji  uroczystości  przedszkolnych,  imprez,  zajęć 

wychowawczo - dydaktycznych, itp.;

  10) wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć i  atrakcji  proponowanych w ofercie opiekuńczej,  wychowawczej, 

edukacyjnej przedszkola;

  11) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji  zabaw i zajęć oraz poziomu prowadzonych 

zajęć organizowanych poza zadeklarowanym pobytem dziecka w przedszkolu;

  12) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców;

  13) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu;

14) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez dyskryminacji wynikającej z 

koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji społecznej czy materialnej.

2. Rodzice mają obowiązek: 

   1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;



   2)  współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia  oddziaływań wychowawczo  - 

dydaktycznych rodziny i przedszkola;

 3)  przygotować  dziecko  do  funkcjonowania  w  grupie  przedszkolnej  w  zakresie  podstawowych  czynności 

samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta;

 4) niezwłocznie poinformować przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka w przedszkolu, a szczególnie o 

zaistniałej chorobie – w przypadku dzieci 6-letnich,

   5) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;

   6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu;

   7) znać i przestrzegać postanowień statutowych;

   8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe,

   9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka;

   10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne;

 11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie niepokojące objawy w jego 

zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, 

emocje itd.);

   12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;

  13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego;

   14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;

   15) informować telefonicznie lub osobiście Dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;

   16) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie;

   17) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku.

  18) zapewnić   regularne uczęszczanie  do przedszkola dzieciom 6-letnim oraz wspierać nauczycieli  w celu 

osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka;

   19) po odebraniu dziecka z grupy rodzic  zapewnia całkowitą  opiekę nad dzieckiem, mimo że przebywają 

jeszcze na terenie budynku przedszkolnego lub podwórka przedszkolnego. 

   20) kontrolować, co dziecko zabiera z przedszkola.

  21) osobiscie przekazywać dziecko przyprowadzonego do przedszkola nauczycielowi pracującemu w oddziale. 

§ 40

1.  Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  upoważniającą  Dyrektora  do  skreślenia  dziecka  z  listy 

przedszkolaków w n/w przypadkach:

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej 

co najmniej 30 dni,

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz 

braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania. 

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

bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:

1)  indywidualna  terapia  prowadzona  przez  nauczyciela  i  specjalistę  z  dzieckiem  w  formie  zajęć 

indywidualnych i grupowych,

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z Dyrektorem,



3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje Dyrektor, stosując 

poniższą procedurę:

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem 

odbioru,

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

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. GOPS w Wiśniowej, 

PPP w Dobczycach),

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów statutu i powtarzających 

się uchybień ze strony rodziców dziecka,

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług.

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

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

Wójta Gminy Wiśniowa.

ROZDZIAŁ 7

PRZYJMOWANIE DZIECI DO PRZEDSZKOLA

§ 41

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej dostępności.

2. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru ustalone przez Radę Gminy Wiśniowa.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie podanym przez Wójta 

Gminy Wiśniowa dla placówek dla których organem prowadzącym jest Gmin Wiśniowa.

4.  Do przedszkola  dzieci  zapisywane  są jeden raz na cały  etap edukacji  przedszkolnej.  W kolejnych  latach 

rodzice składają Deklaracje o kontynuacji edukacji przedszkolnej (w terminie 7 dni poprzedzających rekrutację).

5.  Rodzice  dzieci  starający  się  o  odroczenie  obowiązku  szkolnego,  mogą  potwierdzić  kontynuację  edukacji 

przedszkolnej w przedszkolu.

§ 42

1.W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział:

1) dzieci między 3, a 6 rokiem życia zamieszkałe na terenie Gminy Wiśniowa,

2. Ponadto rodzice dzieci zamieszkałych poza Gminą Wiśniowa mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka dopiero w 

postępowaniu uzupełniającym, które będzie prowadzane po zakończeniu postępowania  rekrutacyjnego, 

jeżeli przedszkole będzie dysponowało wolnymi miejscami.

3. Rodzice dziecka młodszego mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola dopiero  po  ukończeniu  przez 

dziecko 2,6 lat.

§ 43



1. Obowiązkiem Gminy jest  zapewnienie  niepełnosprawnym dzieciom 6-letnim bezpłatnego transportu  i 

opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom 

spełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

§ 44

1.  W  przypadku  zgłoszenia  większej  liczby  dzieci  niż  limit  posiadanych  miejsc,  dyrektor  powołuje  komisję 

rekrutacyjną, która ustala przyjęcie według  kryteriów przyjęć ustalonych przez organ prowadzący.

2.    Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 45

1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu:

1) pieczęć podłużna: 

Zespół Placówek Oświatowych

Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie

tel.012/2714-905, REGON 350132905

/na drukach i pismach urzędowych dotyczących przedszkola/

     2. Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej używa pieczęci urzędowej podłużnej o    brzmieniu:

 Zespół Placówek Oświatowych

Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

  Oddział Przedszkolny w Wierzbanowej 

32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie

tel.012/2714-081,

       / na drukach, w tym finansowych dotyczących Oddziału Przedszkolnego/.

      3.  Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych używa pieczęci urzędowej podłużnej o  brzmieniu:

 Zespół Placówek Oświatowych

Przedszkole Samorządowe w Wiśniowej

  Oddział Przedszkolny w Poznachowicach Dolnych

32-412 Wiśniowa, woj. małopolskie

tel.012/2714-091,    

         / na drukach, w tym finansowych dotyczących Oddziału Przedszkolnego/.

 § 46

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

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest 

Dyrektor. 



§ 47

1.  Statut  przedszkola  lub  jego  nowelizację  uchwala  się  na  posiedzeniu  Rady  Pedagogicznej,  odczytując 

zebranym  pełny  jego  tekst.  Członkowie  Rady  Pedagogicznej  mają  prawo  wnoszenia  poprawek  do 

proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.

2. Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w gabinecie Dyrektora.

4. Statut został uchwalony przez Radę pedagogiczną w dniu 30 listopada 2017 roku Uchwałą nr 7/2017/2018

5. Statut został znowelizowany prze Radę pedagogiczną w dniu 14 września 2018 roku Uchwałą nr 4/2018/2019.


