
STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

 „KU PRZYSZŁOŚCI”
w PARTYNI

z ODDZIAŁAMI ZAMIEJSCOWYMI
w DULCZY WIELKIEJ, RUDZIE 

i ZGÓRSKU

Partynia,  sierpień 2016 roku



Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

SPIS TREŚCI

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA............................................................................................4

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEDSZKOLA...........................................5

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ.............................................................8

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA.............................................................................................10

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA......................................................14

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA....................................................................................16

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA............................................................17

ZASADY PRZYJMOWANIA I ADAPTACJI DZIECKA  W PRZEDSZKOLU.......................17

POSTANOWIENIA KOŃCOWE................................................................................................18

Strona 2



Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole „Ku Przyszłości” w Partyni 
z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

Partynia 71A
39-310 Radomyśl Wielki

2. Siedzibą przedszkola jest budynek w Partyni 71A, oddziały zamiejscowe znajdują się 
w miejscowościach: 
- Dulcza Wielka, ul. ks. Kalinowskiego 208, 39-312 Żarówka; 
- Ruda 125A, 39-315 Ruda;  
- Zgórsko 63, 39-308 Wadowice Górne.

§ 2

1. Organem założycielskim i prowadzącym przedszkole jest Stowarzyszenie „Ku Przyszłości” 
w Partyni (zwane dalej Stowarzyszeniem) z siedzibą - Partynia 71 A. 
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Organem sprawującym nadzór  pedagogiczny nad przedszkolem jest  Podkarpacki  Kurator
Oświaty.

3. Przedszkole jest placówką nieferyjną i funkcjonuje przez cały rok.

4. Dopuszcza się przerwę wakacyjną w pracy przedszkola ustaloną przez organ prowadzący
na wniosek dyrektora przedszkola.

§ 3

Przedszkole działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2015, poz.
2156, z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

b) Aktu założycielskiego, 

c) Wpisu  do  ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych  prowadzonej  przez  Gminę
Radomyśl Wielki

d) Niniejszego statutu.

§ 4

 Stowarzyszenie będące organem prowadzącym odpowiada za działalność przedszkola.
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Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz 
w przepisach wydawanych na jej podstawie, na podstawie programu wychowania 
przedszkolnego, obejmujące w szczególności:

a) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, udzielanie dzieciom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej;

b) stworzenie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i możliwości przedszkola,
w tym dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

c) wspomaganie działań wychowawczych rodziców, wpływanie na integrowanie 
zabiegów wychowawczych i przygotowanie dzieci do nauki szkolnej;

d) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 
językowej i religijnej, 

e) wychowywanie dziecka w poszanowaniu tradycji domu rodzinnego.

f) przygotowanie  dzieci  do  posługiwania  się  językiem  obcym  nowożytnym  –  język
angielski.

g) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z dysfunkcjami.

2. Przedszkole realizuje zadania, wynikające z celów określonych w § 5 ust.1, w ramach 
następujących obszarów edukacyjnych:

a) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym 
i zdrowym środowisku;

b) uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans,
umacnianie wiary we własne siły i możliwość osiągania sukcesu;

c) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, 
podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;

d) rozwijanie wrażliwości moralnej;

e) kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących 
w dostępnym dla dziecka otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym 
i technicznym;

f) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej 
i wyrażania własnych myśli i przeżyć;

g) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, 
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;

h) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego 
postępowania i zachowań prozdrowotnych. 
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Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

§ 6

1. Dyrektor przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy pracownicy przedszkola są 
zobowiązani do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy 
i nauki w czasie ich pobytu w przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza 
jego terenem.

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie pobytu dziecka 
w przedszkolu. W przypadku zaistnienia konieczności oddalenia się nauczyciela 
od nadzorowanej grupy, chwilowo pozostawia ją pod opieką pomocy nauczyciela.

3. Praca dydaktyczna i wychowawczo – opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego.

4. Szczegółowe zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji zawarte są w koncepcji pracy 
przedszkola, rocznym planie pracy przedszkola i wynikających z niego planach pracy 
oddziałów przedszkolnych. 

5.  Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć dzieci, w którym dominującą formą jest zabawa, 
ustalony jest z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć dnia 
i tygodnia z uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb wiekowych i rozwojowych dzieci.

§ 7

Dyrektor przedszkola powierza każdą grupę dzieci opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 
w zależności od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań, w tym zadań specjalnych 
(wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i innych.)

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ PRZEDSZKOLA

§ 8

1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece minimum jednego nauczyciela. 

2. W przedszkolu może być zatrudniony dodatkowy personel pomocniczy, np. opiekunka 
dziecięca, asystent nauczyciela, itp., który współdziała z nauczycielem w zakresie opieki 
nad dziećmi oraz personel administracyjno – biurowy.

3. Nauczyciele i dodatkowy personel pomocniczy   są odpowiedzialni za bezpieczeństwo 
dzieci w czasie ich całodziennego pobytu w przedszkolu.

4. Podczas pobytu dzieci na placu zabaw, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie 
bezpiecznym, a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci. 

5. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, 
łazienka, plac zabaw, itp.) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

6. Dzieci przebywające w przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im 
zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem Wychowania 
Przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy. 
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Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

7. Po skończonej pracy nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego 
nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

8. Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie 
opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi mu dziećmi. 

9. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki 
oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (wyjścia i wycieczki). 

10. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i dodatkowy 
personel pomocniczy   z zachowaniem zasady, że jedna osoba dorosła przypada na 10 
dzieci. W razie potrzeby dodatkową opiekę mogą sprawować rodzice dzieci.

11. Każda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem.

12. Najpóźniej 1 tydzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci. 

13. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli - specjalistów, 
nauczyciele ci odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci.

14. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę 
możliwości prowadzi grupę przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu.

§ 9

1. W realizacji zadań przedszkola współuczestniczą rodzice dzieci.

2. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka zawierają z przedszkolem pisemną umowę na pobyt 
dziecka w przedszkolu na dany rok szkolny.

3. Rodzice wnoszą opłatę stałą lub opłatę za godziny pobytu dziecka w przedszkolu w 
zależności od wypełnionej przez rodzica deklaracji pobytu dziecka oraz opłatę za 
wyżywienie dzieci. Stawki te określa organ prowadzący.

4. Rodzicom odpisuje się dzienny koszt wyżywienia z tytułu nieobecności dziecka 
w przedszkolu po uprzednim zgłoszeniu zgodnie z zasadami zawartymi w umowie.

5. Odpłatność za usługi przedszkola uiszczana jest przez rodziców do 21 dnia każdego miesiąca
na podany rachunek bankowy.

6. Dzienna stawka żywieniowa ustalana jest przez organ prowadzący.

§ 10

1. Dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola osobiście rodzice, opiekunowie prawni lub 
inne upoważnione osoby, zgodnie z Regulaminem dotyczącym przyprowadzania i odbierania
dzieci.

2. Pisemne upoważnienie stanowi załącznik do ww. Regulaminu i powinno być złożone 
w przedszkolu lub w biurze przedszkola wraz z Kartą Rekrutacyjną.
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Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

§ 11

1. Rodzice mają prawo do:

a) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu 
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale,

b) wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć,

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

d) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,

e) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy 
wychowawczo - dydaktyczne,

f) aktywnego włączania się w życie przedszkola,

g) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych 
dla dzieci.

2. Rodzice mają obowiązek:

a) przestrzegania niniejszego Statutu,

b) przestrzegania regulaminu przedszkola,

c) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną
osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo,

d) przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola,

e) informowania o każdej nieobecności dziecka w przedszkolu,

f) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i czystego,

g) bezzwłocznego informowania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych 
dziecka,

h) zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na tablicy informacyjnej,

i) troszczenia się o zdrowie psychiczne, fizyczne dziecka, jego harmonijny rozwój 
i przygotowanie do życia w społeczeństwie,

j) wyposażenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, jeżeli zaistnieje 
taka potrzeba.

3. Rodzice szczególnie wspierający pracę i funkcjonowanie przedszkola mogą otrzymać 
podziękowanie od organu prowadzącego.
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Statut Niepublicznego Przedszkola w Partyni z Oddziałami Zamiejscowymi w Dulczy Wielkiej, Rudzie i Zgórsku

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁAŃ

§ 12

1. Organami przedszkola są:

a) Dyrektor

b) Wicedyrektor

c) Rada Pedagogiczna,

d) Rada Rodziców.

2. Dyrektor przedszkola wraz z organem prowadzącym kieruje całokształtem pracy przedszkola
we wszystkich sprawach związanych z jego działalnością, w tym w sprawach 
organizacyjnych, finansowych i kadrowych, i reprezentuje przedszkole na zewnątrz.

3. Do podstawowych obowiązków dyrektora przedszkola należy:

a) opracowywanie dokumentów programowo – organizacyjnych przedszkola – roczny 
plan pracy, program wychowawczy, program profilaktyczny, itp.;

b) opracowywanie mierzenia jakości pracy przedszkola, z uwzględnieniem lokalnych 
potrzeb, ustalanie sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania 
wyników;

c) opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) pracowników przedszkola;

d) współpracowanie z organem prowadzącym w kwestii kierowania polityką kadrową - 
zatrudnianie i zwalnianie pracowników przedszkola;

e) wspólne z Radą Pedagogiczna opracowanie koncepcji pracy przedszkola;

f) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli;

g) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał;

h) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub wypisaniu dziecka przedszkola;

i) organizowanie szkoleń;

j) zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy – wynikających z przepisów
kp, ppoż. i bhp;

k) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, w tym nadzorowanie organizacji imprez 
przedszkolnych;

l) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej zgodnie z obowiązującymi 
przepisami;

m) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa oświatowego i innych.

§ 13

1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniu, wszyscy pracownicy 
pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy, dla których organem prowadzącym jest 
Stowarzyszenie. Przewodniczącym Rady jest dyrektor przedszkola.
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2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele nadzoru 
pedagogicznego, a nadto na zaproszenie przewodniczącego – zaproszeni goście, których głos
ma charakter doradczy (opiniodawczy).

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością 2/3 głosów obecnych 
na posiedzeniu członków, w głosowaniu jawnym.

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia są protokołowane.

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich 
sprawach, które mogłoby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, także nauczycieli 
i innych pracowników przedszkola.

6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków 
i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka
mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należą:

a) ustalenie i uchwalenie regulaminu swojej działalności, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 
w przedszkolu,

§ 14

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która jest organem społecznym. Reprezentuje ona 
ogół rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny 
ze statutem przedszkola.

3. Zebrania Rady są zwoływanie na wniosek Przewodniczącego Rady Rodziców bądź 
dyrektora przedszkola.

4. Członkowie Rady Rodziców są wybierani co roku podczas zebrania ogólnego rodziców – 
po 3 przedstawicieli z każdego oddziału przedszkolnego.

5. Rada Rodziców:

a) udziela dyrektorowi przedszkola i nauczycielom pomocy w wykonaniu stojących 
przed przedszkolem zadań wychowawczych i opiekuńczych,

b) może występować do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi 
wszystkich spraw przedszkola.

6. W przypadku powstania sporu między organami przedszkola głos decydujący posiada Prezes
Stowarzyszenia. Dba on o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a wnoszone 
sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra dziecka. W przypadku braku 
uzgodnienia, przekazuje się sprawę do rozstrzygnięcia organowi sprawującemu nadzór 
pedagogiczny zgodnie z kompetencjami.
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ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 15

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 
arkusz organizacyjny przedszkola opracowywany przez dyrektora przedszkola, 
a zatwierdzony przez organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności:

a) liczbę dzieci poszczególnych oddziałów,

b) liczbę dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, 

c) liczbę pracowników przedszkola,

d) czas pracy poszczególnych oddziałów,

e) przydzielenie grupy nauczycielom,

f) rodzaj zajęć dodatkowych.

3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok kalendarzowy. Rok szkolny w przedszkolu 
rozpoczyna się 1 września a kończy 31 sierpnia następnego roku.

4.  W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji 
pomieszczeń lub terenu przedszkola przewiduje się możliwość przerwy w okresie wakacji 
lub innym dogodnym dla placówki terminie.

5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 16.30. Czas pracy
przedszkola w poszczególnych oddziałach może ulegać zmianie i być zróżnicowany w 
zależności od aktualnych potrzeb rodziców.

§ 16

1. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów koedukacyjnych:

 w m. Partynia – 2 oddziały – liczba miejsc 50,

 w m. Dulcza Wielka – 1 oddział – liczba miejsc 25

 w m. Ruda – 1 oddział – liczba miejsc 25,

 w m. Zgórsko – 2 oddziały – liczba miejsc 50.

łączna liczba miejsc wynosi 150 i może ulec zmianie w zależność od potrzeb.

2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 2,5 do 7 lat na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka” 
lub „Karty rekrutacji dziecka” wypełnionej przez rodzica/prawnego opiekuna.
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§ 17

1. W przedszkolu może być organizowane kształcenie, wychowanie i opieka dla dzieci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności i orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, 
jeżeli poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, 
że dziecko może przebywać w zintegrowanej grupie dzieci. Decyzję o przyjęciu dziecka 
z orzeczeniem o niepełnosprawności podejmuje dyrektor przedszkola w porozumieniu z 
organem prowadzącym.

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor niezwłocznie 
po otrzymaniu orzeczenia lub opinii wydanych przez poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, specjalistyczne i inne.

4. W celu realizacji powyższych zadań działa powołany przez dyrektora zespół ds. 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają wychowankowi wychowawcy - 
nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem wchodzący w skład zespołu ds. 
udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

6. W skład zespołu wchodzi dyrektor, specjaliści zatrudnieni w przedszkolu (nauczyciele 
posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, psycholog, logopeda i inni) 
oraz wychowawcy grupy danego dziecka. 

7. Zespół przygotowuje Indywidualne Programy Edukacyjne- Terapeutyczne dla dzieci 
posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

8.  Powołany zespół nadzoruje pracę terapeutyczną z dzieckiem. Prace zespołu są dostępne 
dla rodziców (opiekunów prawnych) dziecka. 

9.  Na podstawie opracowanych przez zespół programów udzielana jest dzieciom pomoc 
psychologiczno - pedagogiczna, która wymaga zgody rodziców. Może ona przybierać 
formę: 

a) zajęć korekcyjno - kompensacyjnych, socjoterapeutycznych, rewalidacyjnych, 
logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

b) konsultacji, porad i warsztatów psycho - edukacyjnych dla rodziców i nauczycieli. 

§ 18

1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem wymagań zdrowia
i higieny dziecka.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele prowadzący zajęcia ustalają szczegółowe
rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
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3. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się: 

a) nie krócej niż 5 godzin dziennie,
b) od poniedziałku do piątku,
c) przez 10 miesięcy w roku tj. od 1 września do 30 czerwca. 

4. Przedszkole zapewnia dzieciom cztery posiłki dziennie.

§ 19

1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci, których rodzice 
(opiekunowie prawni) wyrażają taką wolę. W przypadku braku wyrażenia woli na udział 
dziecka w/w zajęciach rodzice wyrażają taką wolę na piśmie. 

2. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe.

3. Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieką nauczyciela 
prowadzącego grupę.

4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość, forma organizacyjna uwzględnia potrzeby 
i możliwości dzieci oraz zależy od wyboru rodziców.

5. Zajęcia te mogą być finansowane przez organ prowadzący ze środków pozyskanych na 
działalność przedszkola. 

6. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, 
z zastrzeżeniem prawa przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb 
dzieci. 

7. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.

8. Zapisy z przeprowadzonych zajęć dodatkowych znajdują się w dokumentach przedszkola.

9. W przedszkolu realizowany jest roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego dla dzieci 
5 i 6- letnich.

.

§ 20

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

2. Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

a) około 15 minut dla dzieci 3 - 4 - letnich (jedno zajęcie dziennie), 

b) około 30 minut dla dzieci 5 – 7 – letnich (dwa zajęcia dziennie).

3. Praca opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawcza w oddziałach przedszkolnych prowadzona 
jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz Roczny Plan 
Pracy.  
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4. W oddziałach przedszkolnych realizowane są programy nauczania uwzględniające 
wymagania podstawy programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzone przez 
Ministra Edukacji Narodowej oraz własne programy i plany pracy nauczycieli zatwierdzone 
przez radę pedagogiczną. 

§ 21

5. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
Formy tego współdziałania to:

a) indywidualny kontakt nauczyciela z rodzicem podczas przyprowadzania i odbierania 
dzieci z przedszkola,

b) udział rodziców w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych nie rzadziej niż
raz w semestrze,

c) udział rodziców w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczyciela,

d) organizowanie kącików dla rodziców,

e) udzielanie rodzicom przez nauczycieli rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka,

f) branie pod uwagę przez nauczycieli sugestii przekazane przez rodziców dotyczących 
pracy z wychowankami.

§ 22

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

a) odpowiednie pomieszczenie dydaktyczne, właściwie zagospodarowane i wyposażone 
w sprzęt i pomoce dydaktyczne,

b) pomieszczenia gospodarcze,

c) sanitariaty,

d) szatnię,

e) teren z wyposażeniem do gier i zabaw ruchowych.
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NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 23

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz inni pracownicy tj. administracyjni, biurowi i 
obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pozostałych pracowników i reguluje ustawa Kodeks 
Pracy.

3. W stosunku do zatrudnionych nauczycieli stosuje się niektóre zapisy Ustawy – Karta 
Nauczyciela, a mianowicie: art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 51, art.63, art. 75-85.

4. Zgodnie z art. 63 Ustawy - Karta Nauczyciela, nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu 
posiadają prawo do ochrony przewidzianej w Kodeksie karnym dla funkcjonariuszy 
publicznych (Dz. U z 2014 r., poz. 191, z późniejszymi zmianami). 

§ 24

1. Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

a) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 
i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,

b) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej oraz 
odpowiedzialność za jej jakość,

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

d) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci,

e) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności 
i zainteresowań,

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 
pedagogiczną, zdrowotna i inną.

2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną prowadzonego oddziału:

 dziennik zajęć,

 miesięczny plan pracy,

 arkusze obserwacji dzieci,

 karty imprez, uroczystości, wycieczek,

 konspekty (jeśli jest taka potrzeba),

 dokumentacje kształcenia dzieci z orzeczeniem, 

 dokumentację pracy wyrównawczej.
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3. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje.

4. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów 
dopuszczonych do użytku szkolnego. Wybrany program Rada Pedagogiczna zatwierdza do 
realizacji w danym roku szkolnym.

5. Nauczyciel jest zobowiązany do współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) 
w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych 
opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie 
w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami (prawnymi opiekunami).

6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 
ze strony dyrektora przedszkola, innych nauczycieli, a także pracowników oświatowych 
instytucji wspomagających.

7. Nauczyciele odpowiadają służbowo:

7.1  Przed dyrektorem przedszkola i organem prowadzącym placówkę za:
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim oddziale stosownie 

do realizowanego programu i warunków w jakich działał,

b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych 
mu przydzielonych,

c) estetykę pomieszczeń dydaktycznych, nad którymi sprawuje opiekę,

d) materialnie za przydzielone pomieszczenia oraz sprzęt i pomoce w nich się 
znajdujące.

7.2  Przed organem prowadzącym, cywilnie lub karnie za:
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci w 

trakcie zajęć oddziału,

b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku dziecka lub 
na wypadek pożaru,

c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia przedszkola przydzielonych 
mu przez dyrektora przedszkola, a wynikające z nieporządku, braku nadzoru 
i zabezpieczenia.
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WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 25

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia. 

2. Zgodnie z rozporządzeniem – na wniosek rodzica do przedszkola może być przyjęte dziecko,
które w danym roku kalendarzowym ukończy 3 lata. W szczególnie uzasadnionych 
przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku.

3. Do przedszkola może uczęszczać dziecko, które ukończyło 7 lat – odroczone od obowiązku 
szkolnego, po przedstawieniu przez rodziców właściwych dokumentów.

§ 26

Dziecko w przedszkolu ma prawo do:

a) akceptacji takim jakim jest,

b) opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej,

c) życzliwego i podmiotowego traktowania, 

d) swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi możliwościami, potrzebami, 
zainteresowaniami i zdolnościami,

e) do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw,

f) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach w budynku jak i poza nim,

g) właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego 
zgodnie z zasadami higieny umysłowej,

h) poznawania swojej odrębności i indywidualności,

i) swobodnego wyrażania myśli, opinii i sądów,

j) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej i psychicznej,

k) nauki i regulowania własnych potrzeb,

l) snu i wypoczynku,

m) badania, eksperymentowania, poszukiwań, błędów.

§ 27

Dzieci w przedszkolu mają obowiązek:

a) szanowania siebie i innych,

b) przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa i postępowania w kontaktach 
z rówieśnikami,

c) szanowania sprzętów i zabawek,

d) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych,
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e) kulturalnego zwracania się do rówieśników i dorosłych,

f) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania.

FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 28

1. Środki finansowe na działalność przedszkola mogą być pozyskiwane z:

a) dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Radomyśl 
Wielki,

b) dotacji unijnych, w tym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

c) darowizn sponsorów na rzecz przedszkola,

d) środków pochodzących z projektów rozszerzających ofertę edukacyjną przedszkola,

e) środków własnych Stowarzyszenia,

f) opłaty stałej wnoszonej przez rodziców.

2. Za prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych przyznanych przedszkolu 
odpowiedzialność ponosi organ prowadzący i dyrektor.

ZASADY PRZYJMOWANIA I ADAPTACJI DZIECKA 
W PRZEDSZKOLU

§ 29

1. Dzieci do przedszkola są przyjmowane wg następujących zasad:

a) Rekrutację przeprowadza się zgodnie z zasadą powszechnej dostępności.

b) Dzieci są przyjmowane do przedszkola na podstawie wypełnienia zgłoszenia (karta 
rekrutacyjna, wniosek i inny) przez rodziców lub prawnego opiekuna oraz na 
podstawie „Regulaminu rekrutacji dzieci”.

c) Zapisu dzieci do przedszkola na nowy rok przedszkolny dokonuje rodzic lub prawny 
opiekun w terminie określonym przez organ prowadzący w danym roku szkolnym.

d)  Rekrutacja w przedszkolu prowadzona jest również w sposób ciągły co oznacza, ze 
w ciągu roku przyjmuje się dzieci, o ile są wolne miejsca.

2. Adaptacja dziecka w przedszkolu przebiega zgodnie z przyjętym Programem adaptacyjnym. 
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3. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola:

a) na pisemny wniosek rodziców lub prawnego opiekuna,

b) w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności powyżej 1 miesiąca,

c)  gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych 
wychowanków przedszkola,

d) w przypadku zgonu.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 31

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z zasadami ustalonymi przez
organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów.

§ 32

Regulaminy określające działalność organów przedszkola nie mogą być sprzeczne z zapisami 
niniejszego statutu, jak również z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty.

§ 33

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola.

b) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

§ 34

Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzyga odpowiednio organ prowadzący.

§ 35

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 
nauczycieli, rodziców, pozostałych pracowników.

§ 36

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

§ 37

Po dokonaniu trzech nowelizacji Statutu, ale nie częściej niż jeden raz w roku, tworzy się tekst 
jednolity Statutu.
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Statut zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2016 r.
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