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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

 

§ 1. 

1. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie. 

2.Przedszkole im. Kubusia Puchatka w Odolanowie jest przedszkolem publicznym.  

3. Przedszkole posługuje się następującymi pieczęciami: 

1)  

PRZEDSZKOLE 

im. Kubusia Puchatka 

w Odolanowie 

Pl. Kościuszki 4, 63-430 Odolanów 

Tel.062/733-14-19 

NIP 622-16-39-809 R-n 250509201 

2)  

 

GMINA I MIASTO ODOLANÓW 

NIP: 622-27-31-888 
PRZEDSZKOLE 

IM.KUBUSIA PUCHATKA W ODOLANOWIE 

Pl. Kościuszki 4, 63-430 Odolanów 

tel: 62 733 14 19 

4. Lokalizacja przedszkola: 

1) siedzibą przedszkola jest obiekt w Odolanowie przy ulicy Plac Kościuszki 4, w którym 

funkcjonują oddziały przedszkolne: 

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina i Miasto Odolanów z siedzibą w 

Odolanowie ul. Rynek 11. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

§ 2. 

 

1.Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole im. Kubusia Puchatka w 

Odolanowie, 

2) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. 

Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.); 

3) ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.); 

4) statucie – należy przez to rozumieć statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w 

Odolanowie ; 

5) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

przedszkola; 
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6) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) dzieciach – należy przez to rozumieć wychowanków przedszkola; 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gmina i Miasto Odolanów; 

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Wielkopolski 

Kurator Oświaty 

 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3. 

 

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

szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

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 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) 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, 
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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 poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Cel wychowania przedszkolnego i zadania przedszkola realizowane są w odniesieniu do 

czterech obszarów rozwojowych dziecka: 

1) fizycznego; 

2) emocjonalnego; 

3) społecznego; 

4) poznawczego. 

5. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków 

prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej, zapewnienia każdemu dziecku warunków niezbędnych do jego wszechstronnego i 

harmonijnego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju 

organizacyjnego. 

6. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z wniosków rodziców, oraz 

predyspozycji rozwojowych dziecka, 

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

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, 

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

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

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności 

dziecka. 

7. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej, 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i 

zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

8. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

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

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

10. 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  

wycieczek, 

3) zatrudnianie w  oddziałach nauczyciela i pomocy nauczyciela , którzy są odpowiedzialni 

za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci 

na terenie ogrodu przedszkolnego, 

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela, 

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

11. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną 

pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

12. 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).  

 

§ 4. 

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

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

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 
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3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści, w 

szczególności, terapeuta pedagogiczny i logopeda. 

 

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: rodziców, 

dyrektora przedszkola, nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 

pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w 

tym poradni specjalistycznej, pomocy nauczyciela, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, 

kuratora sądowego lub podmiotu działającego na rzecz rodziny i dzieci. 

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

oraz w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym, 

2) porad i konsultacji, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w 

formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

8.Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom 

o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, 

uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, 

stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych. 

 

9.Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może 

przebywać w typowej grupie dzieci.  

 

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

11.Szczegółowe zasady dotyczące udzielania pomocy psychologiczno– pedagogicznej 

regulują odrębne przepisy. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 5. 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola,  

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców. 
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2. Kompetencje Dyrektora:  

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

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 

pracowników obsługi oraz administracji, 

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

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

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

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

kompetencji stanowiących,  

6)realizuje uchwały rady rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

7) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o 

tym stosowne organy,  

8) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, 

finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 

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

higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole, 

10) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

11) organizuje indywidualne  roczne przygotowanie przedszkolne na zasadach określonych 

w odrębnych przepisach;   

12) udziela zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów; 

13) stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego dziecka; 

14) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

podnoszenia jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa 

pedagogicznego 

15)  wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych. 

3. 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, nadawanie 

stopnia nauczyciela kontraktowego, 
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5) przedstawienie radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacji 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) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz 

innych pracowników przedszkola,  

11) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 

12) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

13) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

14) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

15) dopuszczanie do użytku programów wychowania przedszkolnego. 

4. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1) wykonuje uchwały Rady Gminy i Miasta Odolanów 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. 

 

§ 6. 

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. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który przygotowuje i 

prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 
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5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał  w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu; 

4) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie 

statutu lub jego zmian; 

5) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora 

przedszkola; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,  

w celu doskonalenia pracy przedszkola; 

7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy wychowanków 

przedszkola. 

8) przygotowanie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny  

z przepisami prawa i statutem przedszkola. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola (arkusz organizacji przedszkola na dany rok szkolny), 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 

3) wnioski dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych; 

5)  zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. 

7. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy i Miasta 

Odolanów o odwołanie z funkcji dyrektora i wicedyrektora. 

8. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora przedszkola. 

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. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

12. 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.  

13. Strukturę rady pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania 

decyzji oraz stanowisk przez radę pedagogiczną, ramowy plan zebrań, ramowy porządek 

zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa regulamin rady pedagogicznej. 
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§ 7. 

 

1. Rada Rodziców Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie jest organem 

kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do 

przedszkola. 

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

wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i 

placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy. 

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

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z 

niniejszym statutem; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego; 

3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

4) przedstawianie opinii dotyczącą dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku 

zawodowego nauczyciela; 

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora przedszkola. 

8. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora przedszkola, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

9.W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców gromadzi fundusze  

z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 

10.Fundusze mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców.  

11.Do założenia i likwidacji tego rachunku oraz dysponowania zgromadzonymi funduszami, 

są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

12.Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 

 

§ 8. 

 

1. Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 

celów i zadań przedszkola. 

3. Współdziałanie organów przedszkola obywa się według następujących zasad: 

1) zasady pozytywnej motywacji; 



11 

 

2) zasady partnerstwa; 

3) zasady wielostronnego przepływu informacji; 

4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy; 

5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji. 

4. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola. 

5. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności: 

1) zapewnienie możliwości wykonywania kompetencji określonych w przepisach prawa i 

w statucie przedszkola poprzez: 

a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej; 

b) organizację zebrań przedstawicieli organów przedszkola; 

c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw 

przedszkola; 

d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów; 

2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych 

przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów; 

3) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych  

i planowanych działaniach poprzez: 

a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów; 

b) kontakty indywidualne przewodniczących organów. 

6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala dyrektor 

przedszkola.  

7. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 

celów i zadań przedszkola. 

§ 9. 

 

1.W rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje się działania 

zmierzające do ich polubownego rozstrzygania: 

1) dyrektor przedszkola, nauczyciele, pracownicy i rodzice, powinni dążyć do 

rozstrzygania sporów w toku indywidualnych rozmów między zainteresowanymi 

stronami, 

2) wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola próbuje rozstrzygać dyrektor 

placówki drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe 

kompetencje, 

2. Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez: 

1) dopuszczenie możliwości powołania komisji, w której skład wchodzi mediator 

zaakceptowany przez strony sporu; 

2) komisja, o której mowa po zapoznaniu się z istotą sprawy ma prawo do 

przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego według ustalonych przez siebie 

zasad; 

3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu; 

3.W przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola każda ze 

stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 

pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu 
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ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 10. 

 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj 

i czas ich pracy,  

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego, 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

 

§ 11. 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 

3.Przedszkole może tworzyć grupy międzyoddziałowe 

1) Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego od momentu 

otwarcia placówki w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi 

wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca 

przedszkole przyjmuje dzieci do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś 

nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci z innych grup od momentu 

zamknięcia poszczególnych oddziałów.  

2) Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. 

3) W okresach niskiej frekwencji dzieci ( ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 

przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor 

przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 

4) Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się w 

grupach o strukturze międzyoddziałowej.  

 

§ 12. 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu 

o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie 

grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

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

mogą być organizowane następujące zajęcia dodatkowe: 
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1) religia,  

2) logopedia,  

3) język angielski, 

4) oraz inne organizowane z inicjatywy nauczyciela lub rodziców. 

4. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci,  z tym że czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo wynosi: 

1) nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min.  

   (dla dzieci  3; 4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci), 

2) nauka religii odbywa się 2 razy w tygodniu po 30 min.( dla dzieci starszych) 

3) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie lub w 2-4 osobowych zespołach. 

 

§ 13. 

 

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 zawiera: 

1) godziny pracy przedszkola; 

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów; 

3) godziny posiłków; 

4) zajęcia nauki religii; 

5) harmonogram zajęć dodatkowych organizowanych w ramach środków finansowych 

przedszkola. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

4. Rozkład dnia oddziału uwzględnia: 

1) proporcje czasowe między formami proponowanymi przez nauczyciela a swobodną 

zabawą dziecka; 

2) zachowanie ustalonego rytmu dnia; 

3) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka; 

4) konieczność codziennego przebywania na powietrzu; 

5) godziny posiłków; 

6) potrzeby i możliwości dzieci na poszczególnych etapach rozwoju. 

5. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.  

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

§ 14. 

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową, dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy wychowania przedszkolnego 

oraz  roczny plan pracy przedszkola. 

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

opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb 
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przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola. Są dopuszczone 

przez Dyrektora. 

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 5 godzin 

w czasie codziennej pracy przedszkola( tj. od 8:00 – 13:00). 

4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady organizacji 

nauki religii regulują odrębne przepisy. 

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

6. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i 

konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

7. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęć odbywa się  na zasadach określonych w 

odrębnych przepisach. 

 

§ 15. 

 

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

organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

1) Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w 

godzinach od 6:.30 do 16.30 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których 

realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego;  

2) Czas pracy przedszkola w roku szkolnym obejmuje okres od 1 września do 31 lipca 

każdego roku, 

3) przerwa wakacyjna trwa od 1 do 31 sierpnia każdego roku i jest wykorzystana na: 

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,  

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe. 

1) Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:  

1) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

2)  pomieszczenia administracyjne i gospodarcze, 

3) kuchnię wraz z zapleczem, 

4) zaplecze sanitarne, 

5) pomieszczenie socjalne, 

6) salę gimnastyczną, 

7) salę do zajęć specjalistycznych 

8) 8) plac zabaw, 

3.  Archiwum przedszkolne znajduje się w wydzielonej części budynku. 

4. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest  Dyrektor, który deleguje tę 

odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-

obsługowych, opiekunów tych pomieszczeń. 

5. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa Dyrektor 

przedszkola, przy czym ustalenia Dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym 

zakresie przepisów prawa. 

 



15 

 

§ 16. 

 

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

Gminy i Miasta Odolanów wraz ze sposobem jej wykonania oraz „ Umowa świadczenia usług 

w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Kubusia Puchatka w Odolanowie” 

zawierana pomiędzy dyrekcją i rodzicami lub prawnymi opiekunami dzieci w danym roku 

szkolnym. Umowa ta stanowi odrębny dokument. 

   

2. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu 

rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki 

żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola  

w porozumieniu z radą rodziców; 

1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, 

2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki 

żywieniowej, jeżeli nieobecność dziecka wynosi co najmniej 3 kolejne dni robocze. 

3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z dwóch lub trzech posiłków. 

 

3. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani 

są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 20 –tego dnia każdego 

miesiąca na konto przedszkola. 

1) W przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola  

nalicza się ustawowe odsetki, 

4. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest 

objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

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

przedszkole jest Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego. 

1) na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną może wystąpić do GMOPS –u o sfinansowanie odpłatności za 

wyżywienie w przedszkolu (w szczególnych wypadkach). 

6. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację w celu 

zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie można odebrać, po złożeniu 

wniosku, lub przekazać na cele przedszkola. 

7. Pracownik przedszkola ma prawo korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię 

przedszkola. Pracownik pokrywa w całości koszt „ wsadu do kotła” oraz koszty osobowe i 

koszty wytworzenia posiłku.  
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§ 17. 

1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia 

nauczycieli lub szkołą wyższą. 

 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 18. 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia dyrektor 

przedszkola, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani według 

potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

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

niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

5. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

6. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracji i obsługi określa 

dyrektor przedszkola w indywidualnych zakresach czynności. 

 

§ 19. 

 

1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności: 

1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu  

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem; 

2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia; 

3) powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach; 

4) kontrola obecności dzieci na zajęciach; 

5) powiadomienie dyrektora przedszkola o wypadku dziecka; 

6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym  

w przedszkolu  regulaminem wycieczek i spacerów. 

2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy 

administracji i obsługi przedszkola. 
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§ 20. 

 

1.Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami  w sprawach 

wychowania i nauczania dzieci obejmuje: 

1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców; 

2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka; 

3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie 

metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości 

rozwojowych oraz potrzeb środowiska; 

4) ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań 

wychowawczych; 

5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6) zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 

7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie 

zaproponowanej przez rodzica; 

8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami; 

9) angażowanie rodziców w działalność przedszkola. 

 

 

§ 21. 

 

1.Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy 

wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje: 

1) udział w opracowywaniu rocznego planu pracy przedszkola ; 

2) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem planu pracy przedszkola 

oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale; 

3) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu; 

4) wybór programu wychowania przedszkolnego; 

5) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej 

przez dyrektora przedszkola zgodnie z przepisami prawa; 

6) przeprowadzenie analizy dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku 

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie 

informacji dla rodziców; 

7) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz 

niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka; 

8) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i 

tworzenie sytuacji edukacyjnych; 

9) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

10) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej- w razie 

konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;  
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11) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela  

w przedszkolu, które określają odrębne przepisy; 

12) dbałość o estetykę i aranżację pomieszczeń; 

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

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

15)  możliwość realizowania zajęć w ramach projektów i programów finansowanych z 

udziałem środków europejskich w ramach nawiązanego stosunku pracy. 

 

 

§ 22. 

 

1.Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych 

mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji obejmuje: 

1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci; 

2) prowadzenie bieżącej diagnostyki; 

3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem 

potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem; 

4) dokumentowanie prowadzonych czynności  zgodnie ze sposobem określonym przez 

radę pedagogiczną (arkusze obserwacji). 

2. Sporządzają i przekazują rodzicom do dnia 30 kwietnia informację o dojrzałości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym rok, w którym dziecko ma obowiązek 

albo może rozpocząć naukę w szkoły podstawowej, na druku stanowiącym załącznik do 

rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 

szkolnych. 

 

§ 23. 

 

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi 

pomoc  psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w 

szczególności: 

1) konsultowanie z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami swoich 

spostrzeżeń  dotyczących zachowań i rozwoju dzieci; 

2) wspólnie ze specjalistami ustalanie zakresu pracy specjalistycznej i pedagogicznej  

z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych; 

3) pośredniczenie w kontaktach rodziców ze specjalistami oraz ustalaniu terminów 

spotkań dotyczących ich dziecka; 

4) nauczyciele specjaliści wspomagają rozwój dziecka ze szczególnymi potrzebami 

edukacyjnymi prowadząc ukierunkowaną terapię poprzedzoną diagnozą oraz 

wspierając rodziców i nauczycieli; 
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5) specjalistów obowiązują te same prawa, obowiązki, zasady i przepisy dotyczące 

nauczycieli oraz inne zadania określone w odrębnych przepisach o udzielaniu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

 

§ 24. 

 

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych. 

2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora 

przedszkola wynikające z działalności przedszkola, w tym brać udział w pracach zespołów 

nauczycieli. 

3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli 

zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

§ 25. 

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) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną, 

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

przedszkolu. 

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.  

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału, z wyprzedzeniem 

jednodniowym, 

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 oraz 

obserwowanych przez dyrektora. 

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu 

poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem, 

2) kartę pracy indywidualnej, 

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego. 
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5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania 

przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może 

obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w 

podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego 

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

Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu 

przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania 

przedszkolnego.  

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną 

i pedagogiczną m.in. z: 

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrowie Wlkp. 

2) Gminno Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Odolanowie. 

7. 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, programem przedszkola na 

dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego 

(konkretnych oddziałów przedszkolnych), 

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

wstępnej dzieci w formie informacji na temat poziomu rozwoju i propozycji działań 

wspomagających,  

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania 

przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie dojrzałości  szkolnej dziecka 

i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, 

4) w ciągu całego roku szkolnego nauczyciele poszczególnych oddziałów organizują  co 

najmniej łącznie 4 zebrania z rodzicami na których omawiają bieżące sprawy, 

przeprowadzają psychoedukację o tematyce zawartej w rocznym planie pracy 

przedszkola. 

§ 26. 

 

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. 

 

 



21 

 

§ 27. 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, 

2) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym, 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom 

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci, 

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

pedagogicznej. 

 

§ 28. 

 

1. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii   Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego 

powołuje stanowisko wicedyrektora. 

2. W przedszkolu utworzone jest stanowisko wicedyrektora. 

3.Do zakresu zadań wicedyrektora należy: 

1) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji zajęć u wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

2) Prowadzenie księgi zastępstw i wyznaczanie nauczycieli na zastępstwo; 

3) Kontrolowanie dokumentacji pedagogicznej; 

4) Opracowywanie analizy wyników badań efektywność nauczania i wychowania, 

5) Przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa oświatowego 

dla nauczycieli; 

6) Udostępnianie rodzicom i nauczycielom informacji o formach pomocy materialnej; 

7) Wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

8) Przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego za staż dla 

wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

9) Opracowywanie projektu planu pracy na dany rok szkolny; 

10) Bezpośredni nadzór nad prawidłowością realizacji zadań zleconych nauczycielom; 

11)  Opracowywanie planu wycieczek w oparciu o propozycje nauczycieli; 

12)   Opracowywanie planu imprez przedszkolnych; 

13)   Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonym przez dyrektora godzinach; 

14)  Zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu  

zawodowemu; 

15)  Nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami działającymi w przedszkolu za zgodą 

dyrektora i po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Rodziców; 

16)   Opracowywanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków z nadzoru 

pedagogicznego; 

17)  Kontrolowanie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego; 

18)  Kontrolowanie realizacji indywidualnego nauczania; 
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19)   Egzekwowanie przestrzegania przez nauczycieli, dzieci i rodziców postanowień 

statutu przedszkola.;  

20)   Dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

21)  Kontrolowanie pracy pracowników obsługi; 

22)  Zastępowanie dyrektora na czas jego nieobecności; 

23)   Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami; 

24)Wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora. 

 

§ 29. 

 

1. Do zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności: 

1) Codziennie - utrzymanie we wzorowej czystości sali i pomieszczeń 

przydzielonych do sprzątania. 

2) Organizacja posiłków i wypoczynku dla dzieci 

a) estetyczne rozkładanie naczyń przed posiłkiem  

b) rozkładanie dzieciom właściwej porcji żywieniowej, 

c) przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków, 

d) podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia, 

e) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących. 

3) Opieka nad dziećmi 

a) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed ćwiczeniami 

gimnastycznymi i wyjściem na dwór, 

b) opieka w czasie spacerów i wycieczek, 

c) pomoc przy myciu rąk, zębów i korzystaniu z toalety, 

d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, 

e) udział w dekorowaniu sali, 

f) udział w uroczystościach dla dzieci, 

g) sprzątanie po „przygodach”, 

h) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

 

4) Przestrzeganie BHP 

a) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi środków chemicznych, 

oszczędne gospodarowanie nimi, 

b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

5) Gospodarka materiałowa 

a) kwitowanie pobranych przedmiotów, środków, 

b) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, 

c) dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, 

d) zabezpieczenie przed kradzieżą powierzonych sprzętów, 

e) drobna naprawa zabawek, 

f) odpowiedzialność materialna za powierzone sprzęty. 

6) Sprawy ogólne 

a) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci, 
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b) dbałość o estetyczny wygląd własny, 

c) wynoszenie śmieci z koszy w przydzielonych pomieszczeniach. 

7) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola. 

 

§ 30. 

 

1.Do zadań samodzielnego referenta należy w szczególności: 

1) Prowadzenie akt osobowych pracowników przedszkola. 

2) Sporządzanie aktów zmiany warunków pracy i wynagrodzenia pracowników 

przedszkola. 

3) Prowadzenie spraw socjalnych pracowników przedszkola. 

4) Współpraca z Centrum Usług Wspólnych, przestrzeganie terminów rozliczeń. 

5) Współuczestniczenie w sporządzaniu rocznego planu budżetu przedszkola. 

6) Przygotowywanie akt do składnicy akt i prowadzenie składnicy akt w przedszkolu. 

7) Sporządzanie sprawozdania SIO oraz innych sprawozdań oświatowych. 

8) Prowadzenie dokumentacji magazynowej artykułów żywnościowych oraz 

sporządzanie raportów żywieniowych. 

9) Dokonywanie zakupów artykułów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym 

terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz 

wydawanie kucharce zgodnie z dziennym zapotrzebowaniem. 

10) Opracowywanie dekadowych jadłospisów zgodnie z normami żywieniowymi w 

porozumieniu z dyrektorem i kucharką. 

11) Nadzorowanie prawidłowego funkcjonowania pracowników kuchni (przechowywanie, 

przygotowanie i porcjowanie posiłków zgodnie z normami i oszczędnym 

gospodarowaniem produktami, przestrzeganie zasad czystości).  

12) Kontrolowanie stanu powierzonych naczyń, sprzętu i narzędzi personelowi kuchni. 

13) Kontrolowanie mycia i dezynfekcji pomieszczeń sprzętu i urządzeń zgodnie z 

wymaganiami sanitarnymi.  

14) Prowadzenie rejestrów: procesów produkcyjnych, dostawy towaru, monitorowania 

temperatury i wilgotności oraz innych wynikłych z przepisów sanitarnych.  

15) Wykonywanie obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji. 

16) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola. 

 

§ 31. 

 

1.Do zadań sekretarki należy w szczególności: 

1) Prowadzenie kancelarii przedszkolnej w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt. 

2) Przyjmowanie i rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących. 

3) Rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów w 

przedszkolu. 

4) Wysyłanie korespondencji. 

5) Bieżące załatwianie spraw dzieci, a w szczególności : 

a) przygotowywanie i wydawanie legitymacji dla dzieci niepełnosprawnych i ich 

prolongata, 
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b) przygotowywanie zaświadczeń na potrzeby różnych instytucji, 

c) przygotowanie i wydawanie zaświadczeń o spełnianiu obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

6) Zamawianie druków ścisłego zarachowania. 

7) Prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania. 

8) Prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich pracowników przedszkola. 

9) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. 

10) Prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie jej do księgowości. 

11) Wykonywanie prac kancelaryjnych, biurowych. 

12) Obsługa urządzeń biurowych i poligraficznych. 

13) Przyjmowanie i przechowywanie kart zgłoszeń dzieci do przedszkola. 

14) Prowadzenie dokumentacji związanej z uczęszczaniem dzieci do przedszkola w tym 

dotyczącej żywienia dzieci i personelu. 

15) Zbieranie dokumentacji dotyczącej wszelkich form pomocy materialnej dzieciom. 

16) Zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych. 

17) Obsługa gości i interesantów dyrektora. 

18) Przestrzeganie i nadzorowanie obiegu dokumentów przedszkolnych. 

19) Udzielanie informacji interesantom. 

20) Prowadzenie dokumentacji związanej z zakupem artykułów sanitarnych, sprzętu, 

pomocy dydaktycznych i systematyczne rozliczanie się w Centrum Usług Wspólnych 

na podstawie rachunków zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach i 

podpisanych przez dyrektora. 

21) Wpisywanie sprzętu do ksiąg inwentarzowych 

22) Prowadzenie dokumentacji magazynowej środków czystości i materiałów. 

23) Informowanie dyrektora w okresach comiesięcznych o wykorzystaniu środków 

finansowych. 

24) Sporządzanie sprawozdania do PFRON i z zakresu korzystania ze środowiska oraz 

innych sprawozdań oświatowych.  

25) Współpraca z Centrum Usług Wspólnych, przestrzeganie terminów rozliczeń.  

26) Współuczestniczenie w sporządzaniu rocznego planu budżetu przedszkola. 

27) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola. 

 

§ 32. 

 

1.Do zadań kucharki należy w szczególności: 

1) Uczestnictwo w planowaniu posiłków dla dzieci i zgodne wykonywanie ich. 

2) Codzienne pobieranie produktów z magazynu do sporządzania posiłków wg norm. 

3) Odpowiednie zabezpieczenie ich przed obróbką. 

4) Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzoru nad jej wykonaniem. 

5) Natychmiastowe zgłaszanie wszystkich usterek i nieprawidłowości stanowiących 

zagrożenie zdrowia i bezpieczeństwa. 

6) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) 

7) Wydawanie posiłków w wyznaczonych godzinach. 

8) Ponoszenie odpowiedzialności za: 
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a) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków, 

b) racjonalne wykorzystanie pobieranych produktów, 

c) oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami, 

d) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z przewidzianymi normami i zgodnie 

z podanym stanem dzieci i personelu do żywienia w danym dniu, 

e) zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw z ich zaplanowaną wartością, 

f) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z 

przepisami Stacji Sanepidu, 

g) dbałość o stan powierzonego sprzętu i narzędzi, 

h) przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz w pomieszczeniach 

kuchennych, 

i) przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy. 

9) W czasie wakacji – praca wg ustalonego harmonogramu. 

10) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola.  

 

§ 33. 

 

1.Do obowiązków pomocy kucharki należy w szczególności: 

1) Obróbka wstępna warzyw i owoców oraz wszelkich surowców do produkcji posiłków, 

tj. mycie, obieranie, czyszczenie, 

2) Odpowiednie zabezpieczenie produktów przed i podczas obróbki. 

3) Oszczędne gospodarowanie wydanymi produktami. 

4) Rozdrabnianie warzyw, owoców i innych surowców z uwzględnieniem wymogów 

technologii i instrukcji wykorzystywanych maszyn gastronomicznych. 

5) Przygotowywanie potraw zgodnie z sugestiami szefa kuchni. 

6) Natychmiastowe zgłaszanie kucharce wszystkich usterek i nieprawidłowości 

stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa. 

7) Dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek). 

8) Pomoc przy porcjowaniu posiłków. 

9) Pomoc przy wydawaniu posiłków o wyznaczonych godzinach. 

10) Przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków. 

11) Dbałość o stan wykorzystywanego sprzętu i narzędzi. 

12) Przestrzeganie czystości sprzętu, narzędzi oraz porządku i czystości  

w pomieszczeniach kuchennych. 

13) Mycie naczyń i sprzętu kuchennego. 

14) Sprzątanie magazynu. 

15) Przestrzeganie właściwego wyglądu osobistego podczas pracy. 

16) Pranie ręczników i ubrań służbowych. 

17) Załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów. 

18) W czasie wakacji – praca wg ustalonego harmonogramu. 

19) Doraźne zastępstwa kucharki w razie jej nieobecności. 

20) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola. 
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§ 34. 

 

1.Do zadań konserwatora należy w szczególności: 

1) Dbanie o stan sprzętu i urządzeń w przedszkolu i na placu zabaw. 

2) Wykonywanie doraźnych prac naprawczych w ogrodzie i w salach 

przedszkolnych oraz konserwacja urządzeń ogrodowych. 

3) Wykonywanie prac ogrodniczych ( np. koszenie trawy, obcinanie żywopłotu, 

podlewanie kwiatów, pielenie rabatów). 

4) Utrzymywanie w czystości terenu wokół przedszkola oraz tarasu i schodów 

wejściowych. 

5) Utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach ( piwnica, strych ). 

6) Strzeżenie mienia przedszkola. 

7) Wykonywanie czynności związanych z obsługą pieca c.o. : 

a) stosowanie właściwej mieszanki paliw, 

b) oszczędne spalanie opału, 

c) zabezpieczanie instalacji c.o. przed zniszczeniem w okresie zimy, 

d) utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczenia kotłowni i na 

zewnątrz : 

- magazynu opałowego 

- pojemników lub miejsca na szlakę, 

e) przestrzeganie instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni, 

przy piecach itp. 

f) utrzymywanie odpowiedniej temperatury grzewczej, 

g) zgłaszanie wszelkich dostrzeżonych usterek i awarii. 

2.Po zakończeniu sezonu opałowego należy dokonać :  

a) dokładnego wyczyszczenia paleniska piecowego, 

b) zakonserwowania i zabezpieczenia pieca na okres lata, 

c) zabezpieczenia włazów i drzwi do magazynu opałowego. 

3.Załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów. 

4.Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola. 

 

§ 35. 

 

1. Każdy pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumienniej starannie oraz stosować 

się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami 

prawa lub umową o pracę. 

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: 

1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy; 

2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, 

3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych; 

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
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3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo 

dzieci na terenie przedszkola. 

4. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niebędących nauczycielami ustala 

dyrektor przedszkola. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 

 

§ 36. 

 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w 

zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, 

imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości), 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą, 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i 

przedszkola. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola,  

2) zapewnienie regularnego uczęszczania  dziecka do przedszkola, 

3)  zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu w przypadku 

dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem, 

4) przestrzeganie niniejszego statutu, 

5)  respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

6) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

7)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

8)  przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do 

tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo, 

9)  niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

 

§ 37. 

 

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, 
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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. 

 

§ 38. 

 

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

listy przedszkolaków w niżej wymienionych przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w 

przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,( za wyjątkiem dziecka objętego rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym) 

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.  

3) nieterminowego regulowania należności bądź ich nie uiszczania przez dwa okresy 

płatności. 

4) skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci, które odbywają obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne. 
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2.  Dyrektor może przenieść dziecko do innej grupy nie korzystającej z posiłków w przypadku 

nieterminowego wnoszenia opłat  za wyżywienie lub ich nieuiszczanie. 

3. 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, 

4. 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 z rodzicami, 

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

GMOPS w Odolanowie, PPP w Ostrowie wlkp), 

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. 

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

administracyjnej. 

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

jej otrzymania do Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów. 

 

ROZDZIAŁ VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 39. 

 

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

2.Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

 

§ 40. 

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

statutu. 

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

internetowej przedszkola.  

4. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola im. Kubusia 

Puchatka w Odolanowie  z dnia 14.09.2015r. 

5. Statut Przedszkola im. Kubusia Puchatka w Odolanowie w powyższym brzmieniu wchodzi 

w życie z dniem 14.11.2017r. roku. 


