
STATUT 
Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej Wsi 

Statut opracowano na podstawie: 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.); 

• Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

60); 

• Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327); 

• Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listo-

pada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm,); 

• Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 z późn. zm.); 

Rozdział 1 
Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 
1) ustawie - Prawo oświatowe - należy przez to rozumieć ustawę z 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.); 
2) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481 ze zm.); 
3) rodzicach - należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Przedszkola Publicznego w Polskiej Nowej 

Wsi; 
5) Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola, o którym mowa w pkt 6, 
6) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Polskiej Nowej Wsi 

2.     Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Lipowej 102 w Polskiej Nowej Wsi, 46-070 
        Komprachcice. 
3.     Przedszkole jest ogólnodostępne. Przedszkole jest jednostką publiczną. 
4.     Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Komprachcice. Siedzibą organu prowadzącego     
         jest budynek przy ul. Kolejowej 3, 46-070 Komprachcice. 
5.      Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty w Opolu. 

§ 2 

Przedszkole: 
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego; 
2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

Rozdział 2 
Cele i zadania Przedszkola 

§ 3 



1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy – Prawo oświatowe oraz z aktów wyko-

nawczych do tej ustawy, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkol-

nego. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to reali-

zowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku 

odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowa-

dzącej do prawdy, dobra i piękna. 

3. Przedszkole realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, a w szczególności: 

1) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka; 

2) Udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) Umożliwia dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

4) Zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola; 

5) Zaspokaja potrzeby dzieci z problemami oraz wyróżniających się uzdolnieniami; 

6) Prowadzi pracę opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o pełną znajomość dziecka i 

jego środowiska rodzinnego w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w podsta-

wie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną. 

§ 4 

1. Do zadań Przedszkola należy: 

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 po-

czuciu bezpieczeństwa; 

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzy-

stania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświad-

czeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w 

sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

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

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

indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodziel-

ności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym; 

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przed-

szkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możli-

wości 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 od-

noszących 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 dzia-

łania, 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 toż-

samości 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 możli-

wych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnię-

cia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem ob-

cym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

2. Wskazane w ust. 1 zadania są realizowane we wszystkich obszarach edukacji (fizyczny, emocjonalny, 

społeczny, obszar poznawczy) przedszkola opisanych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, z uwzględnieniem opisanych wiadomości i umiejętności, którymi powinny wykazać 

się dzieci kończące wychowanie przedszkolne. 

3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków 

rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

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

kich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 

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

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, 

stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zalece-

niami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio 

do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

5) tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej; 

6) wdrażanie programów wychowania przedszkolnego i programów własnych nauczycieli dopusz-

czonych przez dyrektora. 

4. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia: 

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów 

emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; 

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci; 

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju; 

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci; 

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu; 



6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w 

zakresie osiągania dojrzałości szkolnej. 

5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i języ-

kowej, poprzez: 

1) zapoznawanie z historią kraju i symbolami narodowymi; 

2) organizowanie w przedszkolu uroczystości z okazji świąt narodowych i świąt kościelnych  z pre-

zentowaniem symboli państwowych; 

3) zwiedzanie miejsc pamięci narodowej, muzeów, nekropolii, parków narodowych,  krajobrazo-

wych, rezerwatów i pomników przyrody, które zlokalizowane są w najbliższej okolicy; 

4) przybliżanie tradycji  i kultury regionu i najbliższej okolicy; 

5) organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego oświadczenia, 

zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6) udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –autorytetami w za-

kresie nauki, kultury i sportu; 

7) tworzenie tradycji przedszkola; 

8) wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina. 

 

§ 5 

Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to: 
1)  obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju; 
2)  zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 
3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy 

programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; 
4)  okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru 

partnerów; 
5)  zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci; 
6)  zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców; 
7)  wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy. 
 

§ 6 
 

1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preo-

rientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci , a także 

wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami. 

2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu: 

      1) zajęcia podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, 

          podaje przykłady zainteresowań po; 

      2) spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp., 

      3) wycieczki do zakładów pracy. 

§ 7 
1. Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną wszystkim dzieciom zgodnie z ich 

potrzebami. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego 



funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania 

warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola. Potrzeba objęcia dziecka 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

11)  z zaniedbań środowiskowych; 

12)  z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz w for-

mie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompe-

tencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad i konsultacji; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspiera-

niu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz 

rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dziecka w for-

mie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola z inicjatywy: dziecka, rodzi-

ców, nauczyciela, dyrektora przedszkola, pielęgniarki środowiskowej, poradni, poradni psycholo-

giczno-pedagogicznej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora są-

dowego, organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dziecka i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z rodzicami, po-

radniami, innymi przedszkolami, placówkami doskonalenia nauczycieli. 

7. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola nadal organizowana i udzielana jest 

pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

8. Poza kontynuacją dotychczasowych form wsparcia, działania z zakresu udzielania pomocy psycholo-

giczno-pedagogicznej w trakcie kształcenia na odległość powinny również uwzględniać profilaktykę 

problemów związanych z zaistniałą sytuacją. 

§ 8 

 

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem 

przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku 

szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego, obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. 



3. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób zapewniający wykonanie 

określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka 

oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. 

5. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu 

rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub w placówce opiekuńczo-wychowaw-

czej. 

6. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z grupą przedszkolną 

w oddziale. 

§ 9 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza 
Przedszkolem. 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 
3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa wspomaga woźna. 
4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i / lub pomoc nauczyciela. 
 

§ 10 

1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym 
w Przedszkolu Regulaminem wycieczek. 

§ 11 
 

1. Do Przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerują-
cych chorobę zakaźną. 

2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka 
oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. 

3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w 
zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. 

4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia 
przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidło-
wego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, 
wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona tem-
peratura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poin-
formowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. 

5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowią-
zany do niezwłocznego odbioru dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekar-
skiej. 

6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszel-
kie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodzi-
ców do odbioru dziecka. 



7. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, 
nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania procedur postępowania w przypadku zaistnie-
nia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy 
przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a 
także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. 

8. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też samodziel-
nego podawania farmaceutyków. 

§ 12 
 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo 

w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu. 

2. Dziecko może być odbierane z przedszkola tylko przez rodziców lub osobę przez nich upoważnioną 

na podstawie pisemnego upoważnienia opatrzonego datą i zawierającego imię, nazwisko i numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość upoważnionej osoby. 

3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać 

kontakt z rodzicami. 

4. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję. 

5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców 

lub innych osób upoważnionych wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 

6. Życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone 

przez orzeczenie sądowe. 

Rozdział 3 
Organy Przedszkola i ich kompetencje 

§ 13 

Organami Przedszkola są: 
1) Dyrektor Przedszkola; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców. 

§ 14 

1.    Dyrektora Przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2.  W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go nauczyciel tego przedszkola 

wyznaczony przez organ prowadzący. 
 

§ 15 

1. Dyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz, a 
w szczególności: 
1) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym: 

a) opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, 
b) prowadzi obserwacje zajęć dydaktycznych oraz bieżącą kontrolę pracy nauczycieli, 
c) gromadzi informacje o pracy nauczycieli, 
d) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami; 

2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 
poprzez aktywne działania prozdrowotne; 



3) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego; 

4) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w 
czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole; 

5) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy; 
6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym zaopiniowanym przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
7) przyjmuje oraz rozpatruje skargi i wnioski na zasadach określonych w odrębnych przepisach; 
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i 

higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole lub poza 
przedszkolem; 

9) dokonuje kontroli obiektów przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych 
warunków korzystania z tych obiektów zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
bezpieczeństwa i higieny w jednostce; 

10)  występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach odznaczeń, 
nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola; 

11)  w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i 
rodzicami; 

12)   współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
13)  wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania 

danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych; 
14)  zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat 

sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, 
odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci; 

15)   wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i 

pracowników niebędących nauczycielami.   
3. Dyrektor realizuje zadania zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej podjętymi w ramach jej 

kompetencji oraz umożliwia współdziałanie i współpracę organów Przedszkola. 
4. Dyrektor realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 
 Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego, może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, jeżeli 

wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci. 

 O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor zawiadamiają organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 Dyrektor Przedszkola w celu realizacji kształcenia na odległość: 

1) przekazuje rodzicom i nauczycielom informacje o sposobie i trybie realizacji zadań przedszkola w 

okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania na wskazany przesz rodziców adres e-mail oraz 

poprzez stronę internetową przedszkola; 

2)   ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób informowania rodziców o postępach dzieci na 

podstawie analizy wykonania przesyłanych zadań; 

3)  ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola; 

4)  wskazuje, we współpracy z nauczycielami,  źródła i materiały niezbędna do realizacji zajęć, w tym 

materiały w postaci elektronicznej, z których rodzice mogą korzystać; 

5)  zapewnia rodzicom możliwość konsultacji z nauczycielem oraz przekazuje im informacje o formie i 

terminach tych konsultacji; 

6) ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego. 

§ 16 



 

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie 

realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

Przedszkolu. W zebraniach Rady z głosem doradczym mogą uczestniczyć inne osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

3. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

połowy jej członków. 

4. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Podstawowym dokumentem działalności Rady 

Pedagogicznej jest księga protokołów. 

5. Osoby uczestniczące w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw 

poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub 

ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należą w szczególności: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu po zaopinio-

waniu ich projektów przez Radę Rodziców; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków; 

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

przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przed-

szkola. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) projekt planu finansowego - składanego przez Dyrektora - program szkoleń pracowników; 

2) organizację pracy przedszkola; 

3) propozycję Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ra-

mach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno - wychowaw-

czych i opiekuńczych; 

4) przyjęcia lub skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego; 

5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

6) inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, nauczania 

i opieki. 

8. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie zdalnie, z wy-

korzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej. 

9. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie: 

1) wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej 

służbowej wskazanej przez nauczyciela; 

2) głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w 

formie wideokonferencji. 

10. Nie przeprowadza się głosowań tajnych podczas posiedzeń zdalnych zorganizowanych za pomocą 

przyjętych środków komunikacji elektronicznej. 

 
§ 17 

 



1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci 

uczęszczających do Przedszkola. 

2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu ogólnym 

w roku szkolnym, po trzech  przedstawicieli z każdego oddziału. 

3. Rada Rodziców działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny 

ze Statutem Przedszkola. 

4. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego 

przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach przedszkola. 

5.  Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Przedszkola; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowywania 

w przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efek-

tów nauczania lub wychowania w Przedszkolu; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego; 

4) opiniowanie pracy nauczyciela 

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

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regula-

min rady rodziców. 

§ 18 

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju 
dzieci i 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. Organy Przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 
4. Spory pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców rozstrzyga Dyrektor poprzez: 

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron; 
2) wyjaśnienie istoty nieporozumień; 
3) podjęcie decyzji rozstrzygającej. 

5. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od 
przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

6. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne. 

Rozdział 4 
Organizacja pracy Przedszkola 

§ 19 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 
wieku. 

2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, 
a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

3. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 50 
4. Przedszkole prowadzi 2 oddziały. 



5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 
6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od 

czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 
7. Dla zapewnienia ciągłości skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby 

nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały czas uczęszczania do przedszkola. 

§ 20 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. 

2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada dwie sale zajęć, gabinet udzielania pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej, szatnie, łazienki, jadalnię, sypialnię. 

§ 21 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
Przedszkola opracowywany przez Dyrektora Przedszkola. 

2. Sposób opracowania i zatwierdzania arkusza organizacji Przedszkola na dany rok szkolny określają 
odrębne przepisy. 

§ 22 

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 
Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 
pracy oraz oczekiwań rodziców; 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład dla swojego 
oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 23 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na 
wniosek Dyrektora Przedszkola. 

2. W okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności Przedszkola ustala 
Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z rodzicami. 

3. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, od godziny 630 do godziny 1630 
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest od godziny 800 do godziny 

1300 
5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale nie może być krótszy 
niż 5 godzin dziennie. 

6. Informacje o terminach przerwy w pracy Przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie 
przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się na tablicy ogłoszeń i na stronie 
internetowej Przedszkola. 

7. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut. 
8. Czas prowadzonych zajęć w oddziale przedszkolnym - w szczególności nauki religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 
1)   z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

2)   z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 



§ 24 

1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane 

są pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą 
Rady Gminy w Komprachcicach (drugi etap rekrutacji). 

3. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę 
posiadanych miejsc. 

4. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola: 
1) na podstawie decyzji Dyrektora podjętej w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w przypadku 

nieprzestrzegania Statutu Przedszkola (nie dotyczy dzieci realizujących obowiązkowe roczne 
przygotowanie przedszkolne); 

2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 15 września, jeśli 
rodzice nie powiadomią w formie pisemnej Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka. 

Rozdział 5 
Zasady odpłatności za Przedszkole 

§ 25 

1. Dzieciom w wieku do lat 5 przedszkole zapewnia 5 godzin bezpłatnego nauczania, wychowania i 
opieki, tj. od godziny 8.00 do godziny 13.00 przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na 
realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy w Komprachcicach 

§ 26 

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 
2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin. 
3. Warunki korzystania z wyżywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala Dyrektor Przedszkola 

w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 
4. Koszty wyżywienia dziecka (tzw. wsad do kotła) w pełni pokrywane są przez rodziców, w rozliczeniu 

miesięcznym, w terminie do 15. dnia każdego miesiąca.   

Rozdział 6 
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

§ 27 

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 
nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne 
przepisy. 

§ 28 

1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, 

imprez; 
2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola; 
4) zapewnienie higienicznych warunków pracy; 
5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren przedszkola. 



2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m. in.: 
1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy; 
2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 
3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, 

w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych; 
4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci. 

3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program wychowania 
przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m. in.: 
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 
2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 
3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej 

rzeczywistości społeczno- kulturowej i przyrodniczej; 
4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka; 
5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy; 
6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 
rozwojowych dzieci: 
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności; 
2) prowadzi pracę korekcyjno- kompensacyjną; 
3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną i inne formy pomocy; 
4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej; 
5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w 

terminie do 30 kwietnia danego roku szkolnego. 
5.   Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6.   Nauczyciele są zobowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną 

funkcją lub wykonywaną pracą. 
7. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania przedszkolnego zobowiązany 

jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do samodzielnego wykonania  
w domu. 

8.  Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści 
zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci. 

9.  Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko 
zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę. 

10.  Nauczyciel  zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem. 
11.  Ponadto nauczyciele: 

1) dokumentują pracę własną w sposób ustalony przez Dyrektora; 

2) przestawiają propozycje scenariuszy zajęć dydaktycznych, zestawów zabaw i ćwiczeń, 

                    które uatrakcyjnią dzieciom czas spędzany w domu; 

               3) odsyłają do sprawdzonych wiarygodnych stron internetowych, portali edukacyjnych, które   

                    oferują bezpłatny dostęp; 

4) zachowują wszelkie zasady związanych z ochroną danych osobowych podczas pracy 

     zdalnej; 

5)   przestrzegają zasad korzystania z urządzeń prywatnych w celach służbowych. 

§ 29 



1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia 
Dyrektorowi. 

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. 
 

§ 30 

Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez: 
1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego; 
2) samokształcenie; 
3) pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów; 
4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami; 
5) aktywny udział w naradach szkoleniowych rady pedagogicznej. 
 

§ 31 

1. Pracownicy samorządowi niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to: 
1) referent 
2) intendent 
3) kucharz 
5)  woźny / starszy woźny 
6)  konserwator 

2. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli zaistnieje 
potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych lub poszerzenia samodzielności placówki przez 
organ prowadzący Przedszkole. 

3. Pracownicy samorządowi zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich w 
realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor Przedszkola, 
kierując się organizacją i potrzebami placówki. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do: 
1) dbałości o mienie Przedszkola; 
2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy; 
3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy; 
4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych 

z działalnością Przedszkola; 
5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 
 

§ 32 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do 
nieujawniania danych stanowiących dobra osobiste dzieci i ich rodziców. 

  § 33 

 

1. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki peda-

gogiczne (nauczycielskie) na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem 

przedszkola lub za jego zgodą, poszczególnymi nauczycielami a szkołą wyższą. 

2. Za organizację w/w praktyk w przedszkolu odpowiedzialny jest dyrektor. 



3. W trakcie praktyk studentowi zapewnia się następujące formy aktywności: 

1) obserwowanie zajęć; 

2) asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia; 

3) prowadzenie zajęć wspólnie z nauczycielem; 

4) samodzielne prowadzenie zajęć; 

5) planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i opiekuna praktyk. 

4. Udział studentów w zajęciach objętych praktykami pedagogicznymi jest dokumentowany. Praktyki 

pedagogiczne podlegają ocenie z uwzględnieniem opinii opiekuna praktyk w przedszkolu. 

Rozdział 7 
Prawa i obowiązki rodziców 

§ 34 

1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 
1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej; 
2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 
3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną; 
5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego; 
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola; 
7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć dodatkowych; 
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami 

dziecka i rodziców; 
9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie 

z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez; 
10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego 

rozkładu dnia. 
2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek: 

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia; 
3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych; 
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 
5) terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 

bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy; 
6) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, 
pisemnie lub zaświadczeniem lekarskim. 

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach: 
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez 
Dyrektora Przedszkola; 
2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym; 
3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu; 
4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu; 
5) konsultacje indywidualne; 
6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń; 
7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 



4. W trakcie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice pozostają w stałym 

kontakcie z wychowawcami. 

5. Rodzice zapewniają w szczególności dzieciom: 

1) odpowiednią przestrzeń w domu, umożliwiając dziecku efektywną naukę w spokoju oraz skupieniu; 

2) dostosowane do wzrostu dziecka wysokość stolika/biurka oraz krzesła umożliwiając dziecku wygodną 

pozycję pracy; 

3) właściwy komfort podczas nauki w domu, np. poprzez systematyczne wietrzenie pomieszczenia, 

ograniczenie dostępu do oglądania telewizji lub używania telefonu komórkowego; 

4) odpowiedni rozkład dnia i podział czasu na naukę każdego dziecka, zwłaszcza w przypadku kilku dzieci 

uczących się w domu. 

6. W trakcie kształcenia na odległość rodzice zobowiązani są wspierać dziecko w wykonywanych 

zadaniach, jednak pozwolić na samodzielność wykonywanych prac. 

7. Rodzice, zgodnie z zaleceniami nauczyciela, zobowiązani są do przesłania nauczycielowi 

wykonanych przez dziecko zadań. 

 

Rozdział 8 
Prawa i obowiązki dziecka 

§ 35 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację 
obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat. 

3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
4. Dziecko ma prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 
2) akceptacji takim, jakie jest; 
3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; 
4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi; 
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 
7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia; 
8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej. 
5. W Przedszkolu obowiązuje "Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi, w porozumieniu z rodzicami. 

Obowiązkiem dziecka jest: 
1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie; 
2) szanować godność swoją i innych; 
3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych; 
4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali; 
5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem. 

Rozdział 9 
Przepisy końcowe 

§ 36 



Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 37 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową. 
2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 
3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola prowadzi Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w 

Komprachcicach. 
4. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy. 
5.    Statut wchodzi w życie z dniem 26 sierpnia 2020 r. 


