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Rozdział l
Postanowienia ogólne

§1

1" Samoządowe Przedszkole Nr 127 w Krakowie, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem
publicznym.

2, Siedzibą Przedszkola jest budynek przy ulicy Komandosow 13 w Krakowie.

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina M. Kraków. Siedzibą Gminy jest budynek przy Pl.
Wszystkich Swiętych 3-4 w Krakowie.

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

5. Przedszkole jest jednostką budzetową.

§2
llekroó w statucie jest mowa o:

1) Dyrektorze - należy przez to rozumieó dyrektora Samoządowego Przedszkola nr

127 w Krakowie;

2) dzieciach - należy przez to rozumieó dzieci uczęszczające do Samoządowego Przedszkola
nr 127 w Krakowie;

3) rodzicach - należy przez to rozumieć takze prawnych opiekunow dziecka oraz osoby
( pod m ioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem ;

4) nauczycielach - należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Samorządowym
Przedszkolu nr 127 w Krakowie;

5) organie prowadzącym - nalezy przezto rozumieó Gminę Miasta Kraków;

6) organie sprawującym nadzór pedagogiczny - należy przez to rozumieć Małopolskiego
Kuratora Oświaty;

7) Prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia '14 grudnia 2016 r. Prawo
oświatowe (Dz, U. z2021 r. poz. 1082 z pożn. zm.).

Rozdział ll
cele i zadania przedszkola

§3
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z przepisow Prawa oświatowego

i innych aktow prawnych wydanych na jego podstawie oraz opracowywanych planow, programow
i koncepcjiwłasnych Przedszkola, które nie mogą byó sprzeczne z przepisami prawa.

2. Celem wychowania pzedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, Wsparcie to
realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, co umozliwia dziecku
odkrywanie własnych mozliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałośó do
podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

3. Do zadań Przedszkola należy w szczególności:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających
nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze
jego rozwoju;

2) tworzenie warunków umozliwiających dzieciom swobodn y rozwoj, zabawę i odpoczynek w
poczuciu bezpieczeństwa;

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
kozystania z rozwtjĄących się procesów poznawczych;
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4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, ktore umozliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposob nieharmonijny, wolnlej9zy lub przyspieszony;

5) wspieiróriió samódzielnej dziecięcej ekśpioracji śŃiat-a, dobor treści adekwatnych do poziomu
rozwoju dziecka, jego mozliwości percepcyjnych, wyobrazeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualnośc, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 'do

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym;

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie
psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w
przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych
mozliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrazliwość dziecka, w tym wrazliwoŚc
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 otaczĄącĄ
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wraźliwości i umozliwiających poznanie wańości oraz
norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka;

1 1) tworzenie warunków umozliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonal nego działa n ia, prezentowa n ia wytworów swojej pracy;

12) wspołdziałanie z rodzicami, roznymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi
przez rodziców za żródło istotnych wańości, na ęecz tworzenia warunków umozliwiających
rozwój tożsamości dziecka;

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania pzez
dziecko wartości i norm społecznych, ktorych żrodłemjest rodzina, grupa w przedszkolu, inne
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwllania zachowań wynikających z wańości
mozliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o
nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych
dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;

15)systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umozliwiającego podjęcie nauki w szkole;

16) organizowanie ząęć - zgodnie z potrzebami - umozliwiających dziecku poznawanie kultury i

języka mniejszości narodowej lub etnicznej;

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem
obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Ponadto do zadań Przedszkola należy:

1 ) umozliwianie korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w miarę potrzeb;

2) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zgodnie z odrębnymi przepisami, jeśli
takie dzieci zostaną zakwalifikowane do przedszkola;

3) współpraca z rodzicami w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do osiągnięcia dojrzałości
szkolnej;

4) ksztaftowanie i rozwijanie u dzieci nawyków prozdrowotnych oraz zapoznawanie ich i

wdrazanie do stosowania zasad warunkujących ich bezpieczeństwo.
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Rozdział lll
Warunki i sposoby reaIizacji zadań przedszkola

§4
1. Cele i zadania Pzedszkola realizowane są z uwzględnianiem w szczególności:

1) pełnej realizaĄi podstawy programowejwychowania przedszkolnego, o której mowa w ań.47
ust.,1 pkt.1 lit. a ustawy Prawo oświatowe, wybranego prograrnu wychowania przedszkolnego
oraz opracowanych w Przedszkolu innych planów, programów i koncepcji pracy,;

2) zasad indywidualizacji pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej, moźliwej do
osiągnięcia w warunkach pzedszkolnych;

3) zasad bezpieczeństwa określonych w niniejszym Statucie i innych przepisach prawa;

4) zasad promocji i ochrony zdrowia dzieci;

5) dbałości o organizowanie róznorodnych, atrakcyjnych i aktywizujących form i metod pracy
opiekuńczo -wychowawczo - dydaktycznych;

6) zasad prawidłowej organizacji procesu edukacyjnąo z dostosowaniem pomocy
dydaktycznych, treści, metod i form pracy do mozliwości psychofizycznych dzieci;

7) zasady systematycznego prowadzenia przez nauczycieli obserwacji i diagnoz
pedagogicznych określających aktualne osiągnięcia i potrzeby dzieci;

8) zasad systematycznej wspołpracy z rodzicami.

2, Formami pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej Przedszkola słuzącymi realizaĄi
zadań są zajęcia, zabawy i inne formy organizacyjne, w tym w szczegolności:

1 ) zajęcia ed ukacyjne, kierowane, organizowane z całą g rupą;

2) zĄęcia niekierowane izabawy swobodne podejmowane z inicjatywy dzieci, organizowane
i prowadzone z niewielkim udziałem nauczyciela;

3) zĄęcia i zabawy organizowane na świeżym powietrzu, w tym gry i zabawy ruchowe,
obseruvacje pzyrodnicze, spacery itp. ;

4) czynności: samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne w przedszkolu i poza nim;

5) proste prace porządkowe i organizacyjne wykonywane przez dzieci odpowiednio do
mozliwości rozwojowych dzieci np. odkładanie zabawek po skończonej zabawie na
wyznaczone miejsce, segregowanie klocków, pomoc w uprzątaniu po zajęciach plastycznych,
nakrywanie do posiłków i pełnienie innych ,,dyzuróW';

6) imprezy, występy, zajęcia i spotkania okolicznościowe z udziałem np. bliskich dziecku osob
oraz wycieczki;

7) zĄęcia i zabawy stymulacyjno - kompensacyjne wspomagające indywidualny rozwoj dziecka,
organizowane w małych zespołach lub indywidualnie;

B) zajęcia i zabawy sprzyjające rozwijaniu zainteresowań i zdolności dzieci;

9) zajęcia rozwijające sprawnośó fizyczną dzieci poprzez udział w zajęciach ruchowych, grach
i zabawach;

10) działania umozliwiające nauczycielom realizację planów, programów ikoncepcjiwłasnych;

11) działania pzygotowujące dzieci do udziału w przedszkolnych oraz środowiskowych
konkursach, przeglądach, imprezach ańystycznych i okolicznościowych.

§5
1, W celu realizacji zadań Pzedszkole moźe organizowaó nieodpłatne zĄ,ęcia dodatkowe, ktore

uwzględniają moźliwości, potrzeby i zainteresowania dzieci.

2. Ząęcia dodatkowe prowadzone są z uwzględnieniem treści, form i metod pracy odpowiednich dla
dzieci w wieku przedszkolnym.

3. Zajęcia dodatkowe prowadzone sąprzez osoby posiadające kwalifikacje odpowiednie do rodzaju
prowadzonych zajęó.
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4. W przypadku, gdy zĄęcia dodatkowe prowadzone są bez udziału nauczyciela Przedszkola,
odpowiedzialność za zapewnienie właściwej opieki i bezpieczeństwa dzieciom, ponosi osoba
prowadząca te zajęcia. Rodzice zapisując dziecko na te zajęcia jednocześnie wyrażąą zgodę na
sprawowanie opieki przez osobę prowadzącą zĄęcia dodatkowe i jej odpowiedzialnośc za
bezpieczeństwo dziecka.

5. Liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych bez udziału nauczyciela Przedszkola lub
odbywających się w innym pomieszczeniu niz sala zajęć danej grupy, nie powinn a przekraczać 14
dzieci uczestniczących w zajęciach w jednej grupie zajęciowej.

6. Ostateczną decyzję dotyczącą organizacji i przebiegu ząęc dodatkowych m.in. rodzĄu
prowadzonych zĄęć, sposobu zgłaszania dzieci na zĄęcia, liczby grup, czasu organizaĄi zĄęc i

wieku dzieciw nich uczestniczących, podejmuje dyrektor przedszkola biorąc pod uwagę
propozycje rodziców i nauczycieli, opinię Rady Pedagogicznej oraz mozliwości finansowe i

organ izacyjne Przedszkola,

7. Przedszkole na wniosek rodziców moze organizowaózĄęcia z religii, pży czymżyczenie to musi
byc wyrazone w formie pisemnej.

8, Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych np. z religii, pozostają w tym czasie pod
opieką nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu.

§6
1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków do

realizaqi działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności
statutowej, zapewnienia kaźdemu dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia
jakości pracy Przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.

2. Do realizaili zadań Przedszkole posiada pięć odpowiednio wyposazonych w sprzęty, zabawki i

pomoce edukacyjne sal, odpowiednie zaplecze sanitarne, odpowiednio wyposazone
pomieszczenia blok zywieniowego oraz ogrodzony ogród przedszkolny z placem zabaw dla
dzieci.

3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest system atyczny pobyt dzieci na
świezym powietrzu.

4, Wrealizacji zadańwzakresiepromocji iochronyzdrowiaorazstałej dbałości ozdrowiedzieci w
Przedszkolu pzede wszystkim stosuje się następujące działania:

1) wdrazanie dzieci do dbałości o higienę osobistą, kształtowanie idoskonalenie umiejętności
samoobsługowych w tym zakresie;

2) przestrzeganie przepisów sanitarnych i bhp w zakresie higieny i bezpieczeństwa;

3) zachowywanie właściwych propoĘi między nauką i zabawą;

4) stosowania zywienia dzieci zgodnie z wymaganiami sanitarno-dietetycznymi określonymi w
odrębnych przepisach;

5) mozliwość dostosowywania zywienia do indywidualnych potrzeb dzieci w zakresie
uwzględniającym w szczegolności: mozliwości organizacyjne Przedszkola jako
ogólnodostępnej placowkizywienia zbiorowego, mozliwości finansowe związane z wysokością
stawki zywieniowej oraz wspołpracę w tym zakresie rodziców dziecka z Przedszkolem;

6) zapewniania higienicznych warunków pobytu, w tym wietrzenia pomieszczeń, w ktorych
odbywają się zajęcia podczas kazdej przerwy, aw razie potrzeby takze w czasie z$ęc;

7) współdziałaniezrodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej izdrowego stylu zycia
dzieci;

B) w realizowanych zajęciach z dziecmi systematyczne uwzględnianie treści dotyczących
dbałości o zdrowie i higienę oraz tworzenie warunków do kształtowania nawyków i zachowań
dbania przez dzieci o zdrowie.

5. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem i przestrzeganiem w szczegolności
następujących ogólnych zasad bezpieczeństwa:

1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela;
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2) dziecko nie moze pozostawac bez stałej opieki nauczyciela lub w sytuacjach wyjątkowych,
sporadycznych i uzasadnionych niezbędną koniecznością, przez krótkotrwały czas - innego
pracownika Przedszkola;

3) sprzęt, pomoce, zabawki i pomieszczenia są stale monitorowane przez pracowników
Przedszkola pod względem sprawności i bezpieczeństwa.

6. Pozostałe - szczegołowe zasady bezpieczeństwa wymienione są w Rozdziałach: Organizacja
przedszkola, Opieka nad dzieckiem oraz Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola.

§7
1, przy realizaĄi zadań nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka w szczególności

poprzez.

1) dostosowywanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby
i zainteresowan ia dziecka;

2) tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań
dziecka;

3) rozwijanie zainteresowań i zdolności indywidualnych;

4) prowadzenie pracy o charakteze wyrównawczym, kompensacyjnym i stymulującym rozwój
dziecka w małych zespołach lub indywidualnie;

2. ponadto w przypadku dziecka niepełnosprawnego oprocz zasad indywidualizacji wymienionych w
ust.1, sposób realizaĄi zadań będzie dostosowywany w szczególności do rodzaju
niepełnosprawności oraz do zaleceń zawańych w orzeczeniach wydanych przez publiczne
poradnie psychologiczno-pedagogiczne z uwzględnieniem mozliwości lokalowych
i organizacyj nych Przedszkola.

§8
1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.

3. potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu wynika
w szczególności:

1) z niepełnosprawności;
2) z niedostosowania społecznego;
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4) zzaburzeń zachowania lub emocji;
5) ze szczególnych uzdolnień;
6) ze specyficznych trudnościw uczeniu się;
7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawnościjęzykowych;
B) z choroby pzewlekĘ;
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
10) z niepowodzeń edukacyjnych;
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem

spędzdnia czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
12) z trudności adaptacyjnych związanych z rożnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4. pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:

1) rodziców dziecka;
2) Dyrektora Przedszkola;
3) nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem;
4) poradni;
5) asystenta edukacji romskiej;
6) pracownikasocjalnego;
7) asystenta rodziny;
B) kuratora sądowego;
9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny,

dzieci i młodziezy.
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5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidulanych
mozliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego
funkcjonowanie w Przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzanie
warunków jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w zyciu Przedszkola oraz w środowisku
społecznym.

6. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie biezącej pracy z
dzieckiem orazprzez zintegrowane działania nauczycieli ispecjalistow, a takze w formie:

1 ) zĄęc rozwllających uzdolnienia;
2) ząęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zĄęc o charakteze terapeutycznych;
3) zindywidualizowanej ściezki realizacji obowiązkowego rocznego pzygotowania

pzedszkolnego, z zastrzeżeniem ust, 13;
4) porad i konsultacji.

7. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz
specjaliści wykonujący w Pzedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

8. Nauczyciele udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie biezącej pracy z
dzieckiem, Zadania nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
wymienione zostały w rozdziale. Nauczyciele i inni pracownicy,

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemow wychowawczych i

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętnościwychowawczych w celu zwiększenia efektywności
pomocy udzielanej dzieciom.

10. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. Porady, konsultacje,
warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

11. Pomoc psychologiczno-pedagogicznajest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicamidzieci;
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, zwanymi

dalej ,,poradniami";
3) placówkami doskonalenia nauczycieli;
4) innymi przedszkolami, szkołami i placowkami;
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na uecz

rodziny, dzieci i mlodzieży.
12. Pzepisy ust. 1 - 1,1 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie

indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz uwzględnia się
takźe za|ecenia zawańe w orzeczeniach lub opiniach.

13. Zindywidualizowanej ściezki nie organizuje się dla:

1) dzieci objętych kształceniem specjalnym;
2) dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym pzygotowaniem pzedszkolnym.

14. Dyrektor moze wyznaczyć osobę, którejzadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania
pomocy psycholog iczno-pedagogicznej w Przedszkolu.

15. Warunkiobjęcia dziecka zindywidualizowaną ściezką realizacji obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego oraz jejorganizację określają przepisy, o ktorych mowa w ust. 17.

16. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez Przedszkole w ramach posiadanych
środków i mozliwości organizacyjnych, zapewnionych na wniosek dyrektora przez organ
prowadzący.

17. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5
ustawy Prawa oświatowego.

l. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu dla dzieci, ktore nie
posiadają orzeczenia o potzebie kształcenia specjalnego

Zadania i zakres od powiedzialności na uczycie l i i specjal istów:

. Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe atakże edukacyjne dziecka.
o określają predyspozycje, zainteresowania oraz uzdolnienia dziecka.
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. Rozpoznąąprzyczyny niepowodzeń edukacyjnych jak równiez trudności w funkcjonowaniu
społecznym.

. podejmują wszelkie działania w zakresie profilaktyki,

. tvlają świadomośc swojej odpowiedzialnościza prowadzenie ząęćw ramach pomocy
psycholog iczno - pedagog icznej.

o Nauczyciele i specjaliści ściśle wspołpracują ze sobą w ramach pomocy psychologiczno -
pedagogicznej.

o Nauczyciele/ specjaliści pracujący w przedszkolu na prośbę rodzica/opiekuna prawnego dziecka,
mają 7 dni na wystawienie informacji o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu do Poradni
Psychologiczno - Pedagog icznej.

o Nauczvciele/specjaliści pracują z dziecmi tylko i wyłącznie za wcześniej podpisaną zgodą
rodzical opiekuna prawnego.

. specjaliści pracujący w pzedszkolu ( /ogopeda, psycholog, pedagog specjalny) przekazują
rodzicom/ opiekunom prawnym badanie przesiewowe dziecka za potwierdzeniem odbioru.

. specjaliści pracujący w przedszkolu ( logopeda, psycholog, pedagog specjalny), potwierdzają
odb ior badan ia przesiewow ego przez rodzica/o pieku na prawnego.

Dziecko ma prawo do

. uczestniczenia w odpowiednio zorganizowanych dla niego zajęciach wspierających jego rozwoj.

. Rozwuać swoje uzdolnienia podczas zajęó z dzieómi zdolnymi.

. uczestniczyó w zajęciach specjalistycznych; logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych,
wspomagających rozwojdziecka oraz innych zaspokajających indywidualne potrzeby edukacyjne
irozwojowe.

Dyrektor:

. zapewnia dzieciom, nauczycielom i rodzicom odpowiednie warunki do prowadzenia działań
wspierających rozwój dziecka.

. powołuje zespoły ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

. Monitoruje działania nauczycieli i specjalistow oraz sprawuje nadzor pedagogiczny.

. wnioskuje do poradni psychologiczno- pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy, gdy nie
następuje poprawa funkcjonowania dziecka pomimo udzielonej pomocy psychologiczno -
pedagogicznej.

Rodzice/ prawni opiekunowie:

. Mają prawo do uzyskania opinii od nauczyciela/ wychowawcy swojego dziecka do poradni

Psychologiczno - Pedagogicznej ( otrzymują dokument po 7 dniach od momentu zgłoszenia
nauczycielowi/specjal iście pracującem u w przedszkol u ta kiej potrzeby).

. Mogą składaó wniosek o udzielenie pomocy - psychologiczno - pedagogicznej lub
indywidualnego wsparcia w rozwoju dziecka na terenie przedszkola.

. wyrażają zgodę na udział swojego dziecka w zajęciach korekcyjno - kompensacyjnych
prowadzonych przez specjalistów na terenie przedszkola.

. wyrażają zgodę na uczestniczenie swojego dziecka w zajęciach wspierających rozwój
w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

. Mają prawo do nie wyrazenia zgody na podjęcie zadan wspieĘących rozwoj swojego
dziecka.

. Mają prawo do nie wyrażenia zgody na badania przesiewowe przezspecjalistow ; logopedę,
psychologa, pedagoga specjalnego,

. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do uzyskania informacji o badaniu przesiewowym
swojego dziecka, którego odbiór potwierdzają podpisem.

. zapoznią się z procedurą organizowania zalęć wspomagających rozwój dziecka.

. Mają prawo do kozystania z pomocy w formie konsultacji, spotkań, warsztatów.

. współpracują z nauczycielami i specjalistami w przedszkolu.
Zadania nauczyciela prowadzącego 9rupę w przedszkolu:,

. przeprowadza obserwację dziecka, rozpoznaje potrzeby rozwojowe.

. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną po zapoznaniu się z indywidualnymi
potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dziecka, w tym zainteresowań i uzdolnień.

. Informuje rodziców o mozliwościach i sposobach udzielania dziecku pomocy,
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. Dokumentuje szczegółowo rozmowę z rodzicami dziecka w karcie współpracy z rodzicamiw
zakresie udzielanej dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

. udziela pomocy dziecku w trakcie biezącej pracy i informuje o tym dyrektora oraz
rodziców/opieku nów prawnych dziecka.

r w trakcie pracy z dzieckiem wykorzystuje aktywne metody dostosowane do wieku
i mozliwościdziecka.

. wspołpracuje ze specjalistami i innymi osobami wspierającymi rozwój dziecka.

. współpracujez rodzicami/ opiekunamidziecka; puekazując informacje dotyczące postępów
dziecka, bądz trudności,

. Dokumentuje pracę z dzieckiem w indywidualnym programie pracy oraz w dzienniku zajęć.

. Dokonuje oceny po pierwszym półroczu pracy z dzieckiem i dostosowuje program
wspieĘący do aktualnych jego potrzeb.

Organizaila pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pzedszkolu dla dzieci, które posiadają
orzeczenie o potrze bie kształcen ia specja l nego

Zespoł koordynujący pracę z dzieckiem posiadającym orzeczenie/ opinie o potrzebie kształcenia
specjalnego:

. Dostarczone przez rodziców/prawnych opiekunów dokumenty dotyczące ich dziecka (opinia,
orzeczenie, zaświadczenie lekarskie, inne) lub pisemny wniosek innych uprawnionych do tego
osób nalezy zarejestrować w sekretariacie, odnotować datę wpływu oraz przekazac
wychowawcy/pedag ogowi.

. wychowawca/pedagog przygotowuje - w terminie niepzekraczĄącym 7 dni- kopię
dokumentu wrazz kańą potwierdzĄącązapoznanie się nauczycieliz jego treścią,

. wychowawca/pedagog w przeciągu 14 dni od daty wpływu dokumentu:
- zbiera opracowane pżez nauczycieli dostosowania wymagań edukacyjnychlsporządza
arkusz zbiorczy tychze dostosowań i umieszcza w lndywidualnej Teczce Dziecka.

. podpis z datąobliguje nauczyciela do rozpoczęcia udzielania podopiecznemu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej pracy z nim, jak również opracowania dla
niego dostosowań wymagań edukacyjnych,

. zadaniem powołanego zespołu ( do dziecka z orzeczeniem) jest współpraca z rodzicami,
specjalistami a takze z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi w tym poradniami
specjalistycznymi, lub innymi osobami, ktorych wiedza i umiejętności będą pomocne
w zaplanowaniu pomocy dla dziecka posiadającego orzeczenie,

Zakres działan zespołu po wpłynięciu orzeczenia do placówki:

. powołanie puez dyrektora przedszkola, koordynatora oraz zespołu pomocy psychologiczno -
pedagogicznej.

. Dokonanie pzez zespół wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania dziecka wopFu

. Opracowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego IPET (zał.12)
uwzględniając przy tym zalecenia poradni psychologiczno - pedagogicznej oraz formy i okres
udzielania tejze pomocy - terminy: do 30.09 roku , w którym dziecko rozpoczyna od początku
roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego, albo 30 dni od dnia złożenia w
przedszkol u orzeczenia o potrze bie kształcen ia specjal nego.

. sporządzenie protokołu ze spotkania zespołu, ktory podpisują wszyscy członkowie zespołu,

. objęcie dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia speijalnego pomocą
psychologiczno - pedagogiczną na terenie przedszkola.

r Realizowanie indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego lpET podczas
indywidualnych zĄęc.

o Spotkania zespołu odbywają się nie mniej niz 2 razy w roku.
. Biezące monitorowanie postępu edukacyjnego dziecka objętego pomocą.

Za kres działan dyre ktora:

Po uzyskaniu informacjio wpłynięciu orzeczenia i potrzebie kształcenia specjalnego,
dyrektor zarządzeniem powołuje zespoł pomocy psychologiczno - pedagogicznej
wraz z wyznaczonym koordynatorem.
lnformuje rodziców o przyznanej pomocy, jejformach , okresie udzielania, w ktorejokreślone
działania będ ą rea l izowa ne,

a
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. umożliwia odbywanie specjalistycznych zĄęć z dzieckiem poprzez zatwierdzenie przez
zespoł zajęc edukacyjnych lub zajęc określonych w lPET.

. Monitoruje biezącą pracę nauczycieli oraz specjalistow w ramach udzielanej pomocy
psychologiczno - pedagogicznej,

. uzgadnia warunki wspołpracy z innymi poradniami psychologiczno - pedagogicznymi.

. wnioskuje do poradni psychologiczno - pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy dziecka
w sytuacjigdy działania edukacyjne w przedszkolu nie przynoszą zamierzonego efektu.

Zadania koordynatora zespołu, który powinien:

. poinformowaó rodziców o spotkaniu zespołu oraz ustalonych formach i sposobach pracy.

. uzyskać pisemną zgodę rodziców na udział dziecka w zajęciach specjalistycznych, ktore
powinny trwaó do czasu złagodzenia bądz wyeliminowania problemu u dziecka,

. udzielió informacji rodzicom, ze mogą wnioskować o udział pedagoga, psychologa, logopedy
w spotkaniach zespołu.

. Na prośbę rodziców udzielic kopii indywidualnego programu terapeutycznego do pracy z
dzieckiem w domu.

Rodzice dziecka objętego terapią:

. zapoznąą się z proponowanymi przez przedszkole formami pomocy dziecku na początku roku
szkol nego, bądż bezpośred n io po dosta rczen i u orzeczen ia do przedszkola.

. Mogą składać wniosek o objęcie swojego dziecka pomocą psychologiczno - pedagogiczną na
terenie przedszkola

o WyrażĄą zgodę na objęcie dziecka pomocą psychologiczno - pedagogicznąprzez
specjalistów na terenie przedszkola.

. Mają mozliwość zapoznania się z indywidualnym programem edukacyjno - terapeutycznym
z dzieckiem na terenie pzedszkola- zaproszenie na spotkanie zespołu d/s pomocy
psycholog iczno- pedagogicznej.

. zapoznią się z materiałami metodycznymi do pracy z dzieckiem w przedszkolu ( mają równieź
mozliwośc wykozystania tych materiałów przekazanych przez nauczyciela do pracy z
dzieckiem w domu).

. Mogą kozystać z fachowych porad nauczyciela, psychologa, logopedy na terenie przedszkola.
lll. Sposób realizaĄi procedury

. korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

. czas trwania zĄęc z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dostosowany do wieku i

mozliwości dzieci.
. ząęcia dla dzieci objętych pomocą psycho|ogiczno - pedagogiczną będą odbywały się w

trakcie biezącej pracy z dzieckiem,
o zajęcia rozwllĄące uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych - liczba w

trakcie zĄęc nie moze przekraczać - B osob.
. z4ęcia o charakteze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zabuueniami rozwojowymi

orazze specyficznymitrudnościamiw uczeniu się i nie może przekraczaó - 5 osób.
c zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zabuzeniami sprawnościjęzykowych i nie

moze przekraczac - 4 osob.
o zĄęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne organizuje się dla dzieci

wykazujących trudności w funkcjonowaniu społecznym i nie może przekraczać - 10 osób.
. zindywidualizowana ściezka realizaĄi obowiązkowego rocznego przygotowania

przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczaó do przedszkolaleczze
względu na trudnościzwiązane ze stanem zdrowia nie mogą realizować wszystkich zĄęc w
przedszkolu. W związku z tym objęcie dziecka zindywidualizowaną ściezką edukacyjną
wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka tą formą
edukacyjną.
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§8a

Zasady orga n izowan ia i ndywid ual neg o przygotowan ia przed szkol nego

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, ktorego stan zdrowia
uniemozliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może byc objęte indywidualnym
przygotowaniem przedszkolnym,

2. lndywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga zgody
organu prowadzącego.

3. Wniosek, o którym mowa w ust" 2, rodzice składają do dyrektora przedszkoła wrazz orzeczeniem
poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka indywidualnym
przygotowaniem pzedszkolnym.

4. lndywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w
orzeczen iu o potrzebie indywidualnego przygotowan ia przedszkolnego.

5. lndywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający wykonanie
zaleceń określonych w orzeczeniu, o ktorym mowa w ust. 4.

6. ZĄęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela lub
dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem.

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego.

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zĄęcia indywidualnego
przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści
nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania pzedszkolnego, stosownie do
moźliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w ktorym są organizowane zajęcia
indywidualnego przygotowan ia przedszkolnego.

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera uzasadnienie

,10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem pzedszkolnym dyrektor przedszkola
umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, udział w
uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-
pedagogicznego.

Rozdział lV
Organy Przedszkola

§9
Organami Przedszkola są:

1) DyrektorPrzedszkola;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodzicow,

§10
1. Przedszkolem kieruje Dyrektor, ktory jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełoźonym

słuźbowym wszystkich pracowników Przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
Zasady powierzania i odwoływania ze stanowiska Dyłektora regulują odrębne przepisy.

2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1) kieruje działalnością Przedszkola ireprezentuje go na zewnątz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
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3) sprawuje opiekę nad dziecmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psyc h of i zycz n e g o p oprzez a ktywn e działania p rozd rowotn e ;

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Pzedszkola zaopiniowanym przez
Radę Rodzicow i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykozystanie,

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w
czas ie zajęó or ganizowa n ych przez P rzedszkole ;

7) wspołdziała ze szkołami wyzszymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, których celem statutowym jest działalnośc wychowawcza lub rozszerzanie i

wzbogacanie form działalnościdydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

9) odpowiada za realizaĄę za|eceń wynikających z orzeczenia o potrzebie ksźałcenia
specjalnego dziecka;

10) wydaje decyzje administracyjne w szczego|ności w sprawie:

a) skreślenia dziecka z listy dzieci Przedszkola, jeżeli nie podlega ono obowiązkowi rocznego
przygotowan ia przedszkolnego;

b) nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

c) dopuszczenia do uzytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania
przedszkolnego wpisując go do zestawu programów wychowania przedszkolnego, po
zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

d) realizacji pzez dziecko spełniania rocznego obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego poza Przedszkolem.

11) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziĄ niż dwa razy w roku wyniki i wnioski ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola;

12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny
ich pracy;

13) dokonuje oceny pracy nauczyciela;

14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;

15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Pzedszkolu nauczycieli i

pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) zatrudniania izwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar poządkowych nauczycielom i innym
pracownikom Pzedszkola;

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń, nagrod i innych wyróznień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników
przedszkola.

4. Dyrektor Przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) wychowawczo-dydaktyczny poziom pracy Przedszkola;

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej
kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organow nadzorujących Przedszkole;

3) stwarzanie warunków bezpiecznego pobytu dzieciom i pracownikom;

4) wspomaganie nauczycieliw realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;

5) powiadamiania do 30 września dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie któĘ dziecko
mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego
oraz o zmianach w tym zakresie.

5. Dyrektorwwykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców
i rodzicami.
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§ 11

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola
w zakresie realizacjijego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład Rady Pedagogicznejwchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w Przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brac udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jĄ przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady
Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktyc4nej,
wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej ,1/3

członków Rady Pedagog icznej.

5. Rada w formie uchwał zatwierdza, opiniuje i wnioskuje w sprawach nalezących do jej kompetencji.

6. Rada podejmuje uchwały zwy}<łą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej
członków.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej nalezy.

1) zaŃierdzanie planow pracy Przedszkola;

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po
zaopiniowaniu ich projektow przez Radę Rodziców;

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego
nad Przedszkolem pęez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w cełu doskonalenia pracy
Przedszkola;

5) ustalanie regulaminu swojej działalności;

6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian, uchwalenie statutu;

7) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy dzieci uczęszczających do
przedszkola.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

1 ) organ izację pracy P rzedszkola, zwłaszcza tyg od n iowy rozkład zĄęć;

2) projekt planu finansowego Przedszkola;

3) propozycje Dyrektora w sprawach pzydziału nauczycielom stałych prac i zĄęc w ramach
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych;

4) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróznień;

5) dopuszczenie do uzytku w Przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;

6) powierzenie stanowiska Dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt
się nie zgłosił;

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora.

9. Rada Pedagogiczna może wnioskować w szczególności w sprawach:

1) doskonalenia organizaĄi pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

2) oceny pracy nauczyciela;

3) odwołania ze stanowiska dyrektora i innego stanowiska kierowniczego w Pzedszkolu;

4) określenia ramowego rozkładu dnia w Przedszkolu.
,10. Ponadto Rada Pedagogiczna ma następujące uprawnienia:

1) delegowanie dwóch przedstawicieli Rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora Przedszkola;
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2) wyboru przedstawiciela Rady do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;

3) uzgodnienie czasu pracy Przedszkola ustalonego pżez organ prowadzący na wniosek
Dyrektora;

4) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli pierwszej instancji;

5) zgłaszanie kandydatow na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.

Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 5, niezgodnych z przepisami
prawa.

Zebrania Rad y Peda gog icznej są protokołowane,

Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszaó dobra osobiste dzieci
lub ich rodziców, atakże nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

Szczegołowe zasady działalności Rady, w tym zadania i obowiązki przewodniczącego Rady
Pedagogicznej oraz członków Rady Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób
protokołowania i dokumentowania zebrań Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa
regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola.

Rada pedagogiczna moze podjąć uchwałę upowazniającą Dyrektora do skreślenia z listy
wychowanków dziecka, z zastrz. ust.16 i 17 , w przypadku:

1) niezgłoszenia się dziecka do Przedszkola w ciągu 10 dni od daty zapisania, gdy rodzic nie
powiadomi pisemnie Dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka, przy czym dopuszcza się
równiez mozliwość powiadomienia w formie informacji elektronicznej wysłanej z adresu
poczty internetowej podanej wcześn iej do wiadomości Przedszkola ;

2) nieuregulowania puez rodzica zaległości z tytułu opłat za pobyt i/lub wyzywienie dziecka w
Przedszkolu w terminie i zgodnie z informacją, ktorą rodzic podpisuje ;

3) nieuczęszczania dziecka do Przedszkola ponad jeden miesiąc bez pisemnego
poi nformowan ia Dyrekto ra o przy czyn ie jego n ieobecn ości.

Zapis ust. 15 pkt. 2 i 3 nie dotyczy dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie
przedszkolne,

W pzypadku dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne,
nieuregulowanie przez rodzica zaległości z tytułu opłat za pobyt i/lub wyzywienie dziecka w
wymaganym terminie, spowoduje ze dziecko będzie mogło kozystac z usług Przedszkola
jedynie w zakresie określonym w §33 ust.1 , ale bez wyzywienia.
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§12
1. W Pzedszkolu działa społeczny organ Rada Rodziców, ktora reprezentuje ogół rodziców dzieci.

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym pzedstawicielu rad oddżiałowych, wybranych w
tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców dzieci danego oddziału w każdym roku
szkolnym.

3. Do kompetencji Rady Rodzicow należy:

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
Przedszkola;

2) delegowanie dwóch pzedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora Przedszkola;

3) opiniowanie pĄektu planu finansowego składanego przezDyrektora Przedszkola;

4) opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji, których
celem statutowym jest działalnośc wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form
działal ności dyda ktycznej, wychowawczej, opieku ńczej i i n nowacyj n ej Przedszkola ;

5) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu;

6) opiniowanie pracy nauczyciela stazysty, kontraktowego lub mianowanego zatrudnionego w
Przedszkolu do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu.

4. Rada Rodzicow moze wystąpic:
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1) z wnioskiem do Dyrektora o dokonanie oceny pracy nauczyciela;

2) do Dyrektora i innych organów Przedszkola, organu prowadzącego, organu sprawującego
nadzor pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola.

5, Rada Rodziców uchwala ,,Regulamin działalności Rady Rodzicow", w którym określa w
szczególności:

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

2) szczegołowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad
oddziałowych do Rady Rodziców;

3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzicow.

Regulamin nie moze być sprzeczny ze statutem Przedszkola,

6. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

7. W zebraniu Rady rodziców moze uczestniczyc z głosem doradczym Dyrektor lub inne osoby
zaproszone przez przewodniczącego Rady.

8. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców moźe gromadzić fundusze
z dobrowolnych składek rodziców oraz innych żródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady
Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5.

9. Fundusze, o których mowa w ust. 7, są przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady
Rodziców. Do dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające
pisemne upowaznienie udzielone przez Radę Rodzicow.

§13
1. Organy Przedszkola działaląw ramach posiadanych kompetencji iregulaminów.

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

zadań przedszkola.

3. Koordynatorem współdziałania pomiędzy organami jest Dyrektor Przedszkola, Dyrektor moze
wyznaczyc inną osobę do koordynowania całości współdziałania lub jego części.

4. Biezącą wymianę informacji pomiędzy organami Pzedszkola o podejmowanych i planowanych
działan iach umozliwiają:

1) zebrania z udziałem rodzicow i nauczycieli;

2) zebrania Rady Rodziców z udziałem Dyrektora lub innego przedstawiciela Rady
Pedagogicznej;

3) spotkania przewodniczących organów;

4) informacje pzekazywane organom przez koordynatora.

§14
1. W przypadku zaistnienia sporu organy będące w sporze dążądo rozstrzygnięcia sporu poprzez

rozmowy lub mediacje.

2. Spór rozstrzygany jest w oparciu o przepisy prawa dotyczące sporu. Strony mogą przedstawiać
opinie i stanowiska prawne.

3. W przypadku sporu, w której stroną jest Dyrektor lub spor nie został rozstrzygnięty strony mogą
zwrocic się o jego rozstrzygnięcie, w zalezności od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego
lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Rozstzygnięcia tych organów są ostateczne.
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Rozdział V
Organizacja Przedszkola

§15
1, Wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu mogą być objęte dzieci od początku roku szkolnego

w roku kalendarzowym, w którym dziecko konczy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, z zastrz. ust.2 i 3.

2, W szczegolnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąc dziecko, kiore
ukończyło 2,5 roku.

3. Do Przedszkola moze uczęszczać dziecko, któremu na podstawie decyzji dyrektora publicznej
szkoły podstawowej w obwodzie, której dziecko mieszka, odroczono rozpoczęcie spełniania
obowiązku szkolnego

4. Dziecko 6-1etnie podlega obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego. Obowiązek ten
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w ktorym dziecko kończy 6
lat.

5. Do Przedszkola pzyjmuje się kandydatow w wyniku przeprowadzenia postępowania
rekrutacyjnego na nowy rok szkolny. Postępowanie to pzeprowadza komisja rekrutacyjna
powołana przez Dyrektora w oparciu o kryteria rekrutacyjne.

6. Kryteria rekrutacyjne określa w szczegolności Prawo oświatowe. Dodatkowe kryteria określa
organ prowadzący.

7. lnformację o terminie postępowania rekrutacyjnego na nowy rok szkolny umieszcza się w
szczegolności w widocznym miejscu w Pzedszkolu.

8. Szczegołowe zasady postępowania rekrutacyjnego określają odrębne przepisy.

9. O przyjęciu dziecka do Przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje Dyrektor.

§16
1. Podstawową jednostką organizacyjną Pzedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zblizonym

wieku, zwany tez grupą.

2. Liczba dzieciw kazdym oddziale nie może wynosió więcej niż25.

3. Przy tlttorzeniu oddziałów bierze się pod uwagę w szczególności:

1) określoną w projekcie organizacyjnym liczbę oddziałów w Przedszkolu;

2) dopuszczalny limit liczby dzieciw jednym oddziale;

3) liczbę i strukturę wiekową dzieci przyjętych do Przedszkola w wy.niku rekrutacji na dany
rok szkolny;

4) a także w zaleźności od mozliwości organizacyjnych: potrzeby, osiągnięcia i mozliwości
rozwojowe dzieci, rodzĄe niepełnosprawności, grupy kolezeńskie oraz życzenia rodzicow
dotyczące uczęszczania dziecka do wybranego oddziału.

4. Ostateczną decyzję przy tworzeniu poszczegolnych oddziałów podejmuje Dyrektor po
zapoznaniu się z wnioskami rodziców oraz opiniami nauczycieli i Rady Pedagogicznej.

5. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli, zwanych
dalej ,,wychowawcą".

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest
wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali danym oddziałem do czasu
zakonczenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dziecitego oddziału.

7. Ze względów organizacyjnych, zgodnie z harmonogramem pracy nauczycieli opracowanym na
podstawie arkusza organizacyjnego, o którym mowa w § 19 lub w przypadkach zastępstw za
nieobecnych nauczycieli możliwe jest prowadzenie zalęó i sprawowanie opieki nad danym
oddziałem w ciągu dnia lub tygodnia także przez innych nauczycieli, niz wymienieni w ust.S, w
tym w grupach łączonych.
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§ 17

Godzina prowadzonych przez nauczyciela za1ęc nauczania, wychowania l opieki w Przedszkolu
trwa 60 minut.

Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć powinien byc dostosowany do mozliwosci
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w Przedszkolu zajęc dodatkowych np.
rytmiczno-umuzykalniających, religii izalęc logopedycznych powinien wynosic:

1) zdziecmi wwieku 3 -4lat-około 15 minut;
2) z dziecmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut;

§lB
Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem okresu przerwy wakacyjnej.

Termin pżerwy wakacyjnej, o której mowa w ust.1, ustalony w danym roku szkolnym, jest
podawany przez Dyrektora do wiadomości rodziców niezwłocznie po określeniu go pzez organ
prowadzący.

Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do '17.30,

§19
1. Dyrektor opracowuje na kazdy rok szkolny arkusz organizacji Przedszkola, w którym określa w

szczególności:

1) liczbę oddziałow;

2) liczbę dzieciw poszczególnych oddziałach;

3) tygodniowy wymiar zajęó religii;

4) czas pracy Przedszkola oraz poszczegolnych oddziałów;

5) liczbę pracownikow ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze;

6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieIizajmujących stanowiska kierownicze,wraz z informacją o
ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zĄęc prowadzonych
pżez poszczego l n ych n auczyciel i ;

7) liczbę pracownikow administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz
etatow przeliczeniowych;

B) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych pżez organ
prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zalęc edukacyjnych i opiekuńczych, zajęc
rewalidacyjnych, zalęc z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogiczne1 oraz innych zajęć
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez logopedę i innych
nauczycieli.

2. Opracowany arkusz organizacji Pzedszkola Dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym
organizacjom związkowym, a następnie Małopolskiemu Kuratorowi Oświaty.

3. Arkusz organizacji po uzyskaniu opinii, o ktorych mowa w ust.Z zabttierdza organ prowadzący.

4, W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji Przedszkola do dnia
30 września opinie, o których w ust. 2 stosuje się odpowiednio.

5. W pzypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji Przedszkola po 30 września zmiany te
zatwierdza orga n prowa dzący 

"

6. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia usta|ony przez Dyrektora na wniosek
Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i

opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań
rodziców.

7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potzeb
i zainteresowań dzieci.

1
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§20
1. W Przedszkolu prowadzona jest dokumentacja pzebiegu opieki i nauczania, aw szczególności

dla kazdego oddziału dziennik zajęc przedszkola,

2. W dzienniku zajęć przedszkola dokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z
dziećmiw danym roku szkolnym.

3. Do dziennika zĄęć przedszkola wpisuje się w szczegolności: alfabetyczny wykaz wychowankow,
daty i miejsce ich urodzenia, imiona i nazwiska rodziców i adresy ich zamieszkania, jezeli są rozne
niż adres zamieszkania dziecka oraz tematy przeprowadzanych zajęc, a także godziny
przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola. W dzienniku nauczyciel odnotowuje
obecność dzieci na zajęciach w danym dniu. Fakt prowadzenia zĄęc,nauczyciel potwierdza
podpisem.

4. Przedszkole prowadzi inną dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Dokumentacja przebiegu nauczania i opieki moze być udostępniona:

1) przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) rodzicom na ich życzenie w części dotyczącej informacji o dziecku;

3) pracownikom naukowym i studentom, za zgodą Dyrektora - w zakresie dotyczącym
prowadzonych badań na terenłe Przedszkola, w obecności Dyrektora lub osoby przez niego
wskazanej.

§21

Zasady i organizacja zĄęc dydaktyczno - wychowawczych na odległcśc w przypadku ich
zawieszenia"

1. ZĄęcia dydaktyczno - wychowawcze odbywają się z wykorzystaniem funkcjonalności strony
internetowej przedszkola, na której nauczyciele zamieszczĄą zadania do wykonania przez
dzieci (scenariusze wraz pomocami edukacyjnymi ,kartami pracy, ilustracjami, kolorowankami,
instrukcjami wykonania prac plastyczno-konstrukcyjnych, linkami do stron internetowych z
dostępem do piosenek, ząęc muzyczno-ruchowych, filmików i platform edukacyjnych) wraz z
instruktazem dla rodziców.

2. Prowadzenie zajęc dydaktyczno - wychowawczych odbywa się z zachowaniem właściwej
higieny pracy umysłowej dzieci z uwzględnieniem ich możliwości psychofizycznych.
Niedopuszczalne jest nadmierne obciążanie dzieci i ich rodzicow przekazywanymi do
realizaĄi zadaniami przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, specjalistówczy
instruktorów ząęc dodatkowych jak równiez nadmierne obciązanie pracami przed
komputerem. Ustala się maksymalny czas pracy przed komputerem dla dzieci w wieku
przedszkolnym 30 minut dziennie.

Zalecane jest podawanie dzieclom zadań edukacyjnych realizujących podstawę programową
wychowania przedszkolnego oraz zadań dodatkowych dla chętnych.

Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje spzyjające
zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, 7abawy sensoryczne,
wspólna zabawa na podworku,

5. ZĄęcia online oraz godziny konsultacjizrodzicami ewentualnie z dziecmidla poszczególnych
grup odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym tygodniowemu pensum
poszczególnych nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodzicow i ich dzieciw godzinach swojej pracy zgodnie z
tygodniowym planem pracy. W tym czasie nauczyciel przesyła propozycje zajęó edukacyjnych
iswobodnych aktywności, podejmuje konsultacje i rozmowy zrodzicami za pomocą: telefonu,
e - maila, komunikatora Skype/Zoom

4

6
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7. Nauczyciele wychowania przedszkolnego, nauczyciele wspomagający, nauczyciele
rewalidatorzy, prowadzący zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze lub inne zĄęcia z dziecmi z
orzeczeniem o kształceniu specjalnym są dostępni dla rodziców i dzieci w godz. swojej pracy
Za pomocą Środków komunikacji elektronicznej. lnformują rodziców o dostępnych materiałach
i mozliwych formach realizaĄi przez dziecko w domu.

B. Nauczyciele logopedzi prowadzą terapię logopedyczną poprzez podawanie zadań
logopedycznych do wykonania w domu,

9. Nauczyciele wspołorganizujący proces dydaktyczny: specjałiści, rewalidatorzy ustalają
indywidualnie z rodzicami zasady wsparcia i współpracy zgodnie z ustalonym pensum.

§22

Sytuacje, w których mozliwe jest zawieszenie zajęc w pzedszkolu

1" Zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizaĄą i przebiegiem imprez
ogólnopolskich lub międzynarodowych.

2, Temperatury zewnętrzną - 20 stopni Celsjusza miezonej w dwóch kolejnych dniach lub w
pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażĄącĄ zdrowiu uczniów
ponizej 18 stopni Celsjusza,

3. Zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną.

4. Nadzwyczajnego zdarzenia zagrażĄącego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów innego niz
Powlzsze (np, zdarzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, cyberzagrozenia,
konflikt zbrojny, inne),

Rozdział Vl
Opieka nad dzieckiem

§23
Zasady bezpieczeństwa podczas pobytu w Przedszkolu:

1. Wczasie pobytu w Przedszkolu i poza nim dzieci pozostają pod stałą opieką nauczyciela, który
odpowiada za zachowanie i pzestrzeganie odpowiednich zasad warunkującycń
bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece.

2. Nauczyciel zapoznĄe i regularnie przypomina dzieciom zasady warunkujące ich bezpieczeństwo,
w szczególności dotyczące pobytu w Pzedszkolu.

3. W przypadku, gdy pomieszczenie lub inne miejsce, w którym prowadzone mają być zajęcia lub
stan znajdującego się w nim wyposazenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa,
niedopuszczalne jest rozpoczęcie zĄęć. Jeżeli stan zagrozenia powstanie lub ujawni się w czasie
ząęc - nauczyciel niezwłocznie je przerywa i wyprowadza z zagrożonych miejsc dzieci.

4. W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia dziecka podczas pobytu w Przedszkolu,
uPowazniony pracownik Pzedszkola - nauczyciel, dyrektor, sekretarka, intendent - informuje
telefonicznie rodzica dziecka o tym fakcie. Rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego odebrania
dziecka z Przedszkola osobiście lub poprzez osobę upoważnioną do odbioru dziecka,

5. W sytuacjach uznanych przez Dyrektora lub innego pracownika Przedszkola, w tym w
szczegÓlności nauczyciela, jako sytuacje nagłe lub zagrażĄące zyciu dziecka, zostanie wezwane
Pogotowie ratunkowe z jednoczesnym poinformowaniem rodzica dziecka o zaistniałej sytuacji.

6. Dziecko zostaje powierzone opiece lekarskiej (np. lekazowi z karetki pogotowia) i do czasu
pojawienia się rodziców pozostaje w obecności nauczyciela, Dyrektora lub osoby przez niego
wskazanej, która towarzyszy dziecku.
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7. W pzypadku powzięcia wiadomości pzez jakiegokolwiek pracownika Przedszkola o wypadku
dziecka pozostającego pod opieką Przedszkola, zobowiązany jest on do niezwłocznego
zapewnienia poszkodowanemu opieki, w szczególności poprzez sprowadzenie pomocy, w tym

fachowej pomocy medycznej, a w miarę mozliwości udzielenie poszkodowanemu pierwszej
pomocy przed medycznej.

8. O wypadku zawiadamia się niezwłocznie:

1) rodzicowposzkodowanego;
2) Dyrektora Przedszkola;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący;
5) Radę Rodziców.

9. o wypadku śmiertelnym, cięzkim izbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora
oświaty.

10. o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłocznie Państwowego
l nspektora Sanitarnego.

11. Zawiadomień, o ktorych mowa w pkt. B-10, dokonuje Dyrektor lub upowaźniony przez niego
pracownik Przedszkola

§24

Zasady bezpieczeństv,ta związane z organizowaniem spacerów, wycieczek oraz innych wyjśc poza
terenem przedszkola:

1. Przedszkole może organizowaó spacery, wycieczki oraz inne wyjścia np. na zĄęcia w muzeach,
klubach kultury, do teatrów itp. poza terenem przedszkola.

2. Podczas spacerów, wycieczek i imprez, o ktorych mowa w ust. 1 Przedszkole zapewnia opiekę co
najmniej 2 opiekunow, w tym co najmniej 1 nauczyciela, nad grupą licząca do 25 dzieci.

3, W pzypadku spacerow po najblizszej okolicy Przedszkola dopuszcza się mozliwośó sprawowania
opieki przez3 opiekunow, w tym co najmniej 2 nauczycieli, nad grupą liczącą do 50 dzieci.

4. W pzypadku kozystania ze środkow komunikacji miejskiej liczba opiekunów na 9rupę liczącą do
25 dzieci wynosic musi co najmniej 3 osoby, w tym co najmniej '1 nauczyciel. Dopuszcza się
mozliwośc sprawowania opieki przez 2 osoby w pzypadku małej grupki dzieci liczącej do 12
dzieci.

5. Udział dzieciw wycieczkach wymaga pisemnejzgody rodziców.

6, Organizację i program wycieczek orazimprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizy cznĄ.

7. Program wycieczki lub imprezy, listę uczestników, imię inazwisko kierownika oraz opiekunów
zawiera kańa wycieczki, którą zaŃierdza Dyrektor lub w przypadku jego nieobecności zastępca
dyrektora P rzedszkola.

8. Dyrektor wyznacza kierownika wycieczki lub imprezy spośrod pracownikow pedagogicznych
Przedszkola o kwalifikacjach odpowiednich do realizacji określonych form kĘoznawstwa lub
turystyki.

9. Kierownik wycieczki w szczególności:

1) opracowuje program i harmonogram wycieczkiizapoznĄe z nim wszystkich uczestników;

2) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym
zakresie;

3) zapoznĄe uczestników z zasadami bezpieczeństwa;

4) określa zadania opiekunow w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki
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i bezpieczeństwa uczestnikom;

5) zabezpiecza apteczkę pierwszej pomocy;

6) organizuje transpoń, wyżywienie i noclegi dla uczestników;

7) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub imprezy;

8) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki, imprezy po jej
zakończeniu;

9) podczas wycieczki lub imprezy pełnitakze zadania opiekuna.

10. Opiekunem wycieczki może byc nauczyciel, inny pracownik Przedszkola lub po uzyskaniu zgody
Dyrektora inna osoba dorosła np, rodzic.

11. Opiekun wycieczki w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi wychowankami,

2) sprawdza stan liczby jej uczestników przed wyruszeniem zkażdego miejsca pobytu, w czasie
zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego,

3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczegolnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

12. Niedopuszczalnejest realizowanie spacerów lub wycieczek podczas burzy, śniezycy i gołoledzi,

13. Szczegółowe zasady organizacji spacerów, wycieczek i imprez oraz korzystania ze środkow
komunikacji określane są w regulaminach wewnętrznych oraz zarządzeniach Dyrektora.

§25
Zasady bezpieczeńsbua związane z przyprowadzaniem i odbieraniem dzieci.

1, Rodzice mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola (z
zastrzeżeniem ust. 2 i3).

2" Rodzice dziecka mogą upoważnić inne osoby pełnoletnie zapewniające dziecku pełne
bezpieczeństwo do przyprowadzania lub odbierania go z Przedszkola. Upoważnienie musi miec
formę pisemną i zawieraó w szczególności: imię i nazwisko osoby upowaznianej, czas ważności
upowaznienia oraz datę i czytelny podpis rodzica,

3. W wyjątkowych, indywidualnych przypadkach, Dyrektor na wniosek rodzica, po rozpoznaniu
sytuacji, może wyrazió zgodę, aby dziecko było pzyprowadzane lub odbierane przez osobę
niepełnoletnią, jezeli w szczególności:

1) brak jest możliwości zapewnienia systematycznego przyprowadzania lub odbierania dziecka
przez osoby, o których mowa w ust.1 i 2,

2) osoba upowaźniana ma ukończone 13 lat,

3) rodzic złozy pisemne oświadczenie woli w tej sprawie wg określonego w Przedszkolu wzoru
oraz udokumentuje, ze osoba upoważniana ukończyła 13 lat.

4. W celu przestrzegania zasad zapewniających dzieciom bezpieczeństwo określonych w ust.1, 2 i 3
pracownicy Przedszkola mają prawo i obowiązek upewniania się, ze dziecko jest odbierane pęez
osobę upowaznioną, w tym poprzez okazanie im dowodu tożsamości pzez osobę, która chce
dziecko odebrac.

5. Wszelkie upoważnienia dotyczące przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola muszą
byó dokonywane w formie pisemnej i dostarczane przez rodziców osobiście do nauczyciela
Przedszkola, a w przypadku braku takiej mozliwości do sekretariatu lub pracownika Przedszkola
dyzurującego w szatni. Upoważnienia długoterminowe pozostają w dokumentacji Przedszkola na
czas ich wazności, a jednorazowe są przechowywane przez okres 1 miesiąca.

6. Po upewnieniu się, że osoba odbierająca dziecko jest do tego upoważniona, odpowiednio
nauczyciel lub pracownik dyzurujący w szatni przekazuje dziecko pod opiekę tej osobie. Od tego
momentu odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pzejmuje ta osoba.

7, W przypadku odbierania dziecka bezpośrednio z sali lub ogrodu przedszkolnego osoby
odbieĘące dziecko zobowiązane są do wyraźnego zgłoszenia tego faktu nauczycielowi, pod
opieką którego znajduje się dziecko.
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8. Osoby przyprowadzające dziecko do Przedszkola zobowiązane są do przygotowania dziecka w
pomieszczeniach szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazania go pod opiekę
pracownikowi dyzurującemu w szatni lub bezpośrednio nauczycielowi sprawującemu opiekę nad
grupą, do której dziecko uczęszcza. Od momentu pozostawienia dziecka pod opieką w/w
upowaźnionych pracownikow Przedszkola odpowiedzialność za dziecko ponosi Przedszkole.

9. W przypadku, gdy dziecko zostanie przyprowadzone po zakończeniu pełnienia dyżuru w szatni
przez pracownika Przedszkola lub z innych przyczyn w szatni nie będzie pracownika
dyźurującego - osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana do bezpośredniego
zaprowadzenia dziecka na salę zalęć, w której znajduje się grupa dziecka i oddanie go pod opiekę
bezpośrednio nauczycielowi. Dopiero od tego momentu tj. bezpośredniego przekazania dziecka
pod opiekę nauczyciela Przedszkole ponosi odpowiedzialność za dziecko.

10. Ze względu na prawidłową organizację pracy Przedszkola, w tym w szczególności w zakresie
prowadzenia zajęć edukacyjnych, dziecko moze byó przyprowadzane do Przedszkola w
godzinach określonych w ramowym rozkładzie dnia w Przedszkolu i zgodnie z czasem pobytu
określonym przez rodzica w umowie w sprawie kozystania z usług Przedszkola, o której mowa w
§ 16 ust.15.

,1 1. W sytuacjach sporadycznych, wyjątkowych, powodujących koniecznośó późniejszego
przyprowadzenia dziecka do Przedszkola, niz określone w ust.7, rodzic zobowiązany jest do
zgłoszenia tego faktu osobiście lub telefonicznie najpóźniej do godz. 9.00 danego dnia;

12. Koniecznośó zgłoszenia późniejszego przyprowadzenia dziecka wynika m. in, z konieczności
prawidłowego przygotowania odpowiedniej ilości posiłków oraz prawidłowego prowadzenia
dokumentacji rachunkowo - księ9owej.

13. Pracownik Przedszkola, w tym w szczegolności Dyrektor, pracownik dyzurujący w szatni lub
nauczyciel mają prawo odmowic wydania dziecka w przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby
nieupowaźnionej pisemnie przez rodzicow lub osoby upoważnionej, ale której zachowanie budzi
wątpliwości pracownika co do zapewnienia odbieranemu dziecku odpowiedniej opieki i

bezpieczeństwa. O zaistniałym fakcie powiadomienizostaną odpowiednio rodzice dziecka lub inne

osoby upowaznione do jego odebrania, a w przypadku powtarzania się takich sytuacji takze
właściwe organy lub instytucje.

14. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z Przedszkola drugiemu z
rodzicow moze byó respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego ządania stosownym
orzeczeniem sądowym,

'l5. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z Przedszkola do godziny jego zamknięcia tj. do
godz. 17.30. W pzypadku, gdy rodzice lub osoba upowazniona nie odbiera dziecka z
Przedszkola, dziecko pozostaje pod opieką nauczyciela lub innego pracownika Pzedszkola

16. Nauczyciel podejmuje działania związane ze skontaktowaniem się z rodzicami lub osobami
upoważnionymi, ktore nie odebrały dziecka z Przedszkola.

17. W pzypadku nieodebrania dziecka z Przedszkola przez rodzicow po upływie czasu, o ktorym
mowa w ust. 15 nauczyciel po ustaleniu z Dyrektorem podejmie decyzję o wezwaniu Policji. W
przypadku niemozności skontaktowania się z Dyrektorem nauczyciel podejmuje decyzję
samodzielnie.

,18. W pzypadku wystąpienia obiektywnych, nieprzewidzianych wcześniej trudności,
uniemożliwiających danej osobie odebranie dziecka do godz. 17.30, zobowiązana jest ona do
niezwłocznego zawiadomienia Przedszkola o zaistniałym fakcie i poczynienia odpowiednich
kroków w celu jak najszybszego odebrania dziecka pzez nią lub inna osobę upoważnioną.

19. W pzypadkach powtarzających się sytuacji nieodbierania dziecka do godziny 17.30,
wskazujących na lekceważenie obowiązków rodzicielskich i brak nalezytych starań rodziców o
zapewnianie dziecku właściwej opieki, Dyrektor moze podjąc działania dotyczące zgłoszenia tego
faktu właściwym organom lub instytucjom takim jak sąd rodzinny, opieka społeczna, policja.

20. Rodzice zobowiązani są pzyprowadzać do Przedszkola dziecko zdrowe. Określenie ,,dziecko
zdrowe" nie dotyczy przypadkow chorób przewlekłych występujących u dzieci takich jak alergia,
astma itp.
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§26
1. W Pzedszkolu nie mogą byc stosowane wobec dzieci zadne zabiegi, w tym ze stosowaniem

leków, z wyjątkiem udzielania pierwszej pornocy w nagłych wypadkach.

2. Zasady postępowania w przypadkach dotyczących dzieci przewlekle chorych mogących
uczęszczać do Przedszkola, ustalane są indywidualnie pomiędzy rodzicami dziecka a Dyrektorem
i innymi pracownikami Pzedszkola, z uwzględnieniem w szczególności zaleceń i informacji
lekarskich opisanych w zaświadczeniu lekarskim, mozliwości organizacyjnych występujących w
Przedszkolu, informacji i umiejętności pracowników oraz zakresu współdziałania rodziców w tym
zakresie z przedszkolem.

§27

1. Pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, ktore przebywa na terenie
Przedszkola ze swoimi rodzicami lub innymi, upowaznionymi pzez nich osobami np, podczas
ubierania czy rozbierania w szatni, spotkań okolicznościowych, pikników itp,

2. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wańościowe przynoszone do Przedszkola.

3. Dopuszcza się mozliwośc przynoszenia prywatnych zabawek przez dziecko na zasadach
określonych przez wychowawcę grupy. Zabawka nie moze stwarzać zagrożenia dla niego
samego jak i innych dzieci. Za zniszczenie zabawki przyniesionej przez dziecko, bądź jej utratę
Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Rozdział vll
Prawa i obowiązki dziecka

§28
1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:

1) zyczliwego i podmiotowego traktowania;

2) akceptacji i poszanowania godności osobistej;

3) otzymywania pomocy od dorosłych;

4) właściwie zorganizowane9o procesu opiekuńczo-wychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z
zasadami higieny i bezpieczeństwa;

5) wyboru form odpoczynku izabawy;

6) zdrowego zywienia;

7) aktywnego ksztaftowania własnej osobowości;

8) zabawy i wyboru pańnera zabawy;

9) ochrony przed wszelkimiformami pzemocy;
'l0) spełniania rocznego obowiązku przedszkolnego.

2. Dziecko uczęszczĄące do Przedszkola, w zakresie zgodnym z ogolnie przyjętymi możliwościami
rozwojowym i danej g ru py wiekowej, zobowi ązane jest do:

,1) postępowania zgodnie z ogolnie przyjętymi normami społecznymi, uźywania form
gzecznościowych wobec osob dorosłych i dzieci;

2) dbania o bezpieczeństwo izdrowie własne oraz innych dzieci;

3) przestrzegania zasad zgodnego wspołzycia w grupie, w tym okazywania szacunku dorosłym i
pozostałym dzieciom;

4) poszanowania praw innych dzieci;

5) wykonywania czynnościsamoobsługowych, higienicznych istarania się o utrzymanie porządku
wokoł siebie np, sprzątania zabawek po swojej zabawie.
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Rozdział vlll
Współpraca z rodzicami

§29
1, Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka iprzygotowaniu do nauki w szkole w

szczególności popzez:

1) stwarzanie warunków do systematycznego informowania rodziców o rozwoju ich dziecka,
2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji podstawy programowej i programu

wychowania przedszkolnego;

3) opracowanie diagnozy dojzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząc naukę w szkole;

4) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
5) zapoznawanie rodziców z zadaniami realizowanymi w Przedszkolu;
6) ustalanie zrodzicami określonych form oddziaływań na dziecko;
7) angażowanie rodzicow w działalnośc Przedszkola,

2. Przedszkole oferuje rodzicom w szczególności następujące formy wspołdziałania i współpracy:

1) zebrania oddziałowe z nauczycielami organizowane co najmniej 3 razy w roku szkolnym;

2) indywidualne kontakty z nauczycielami w formie konsultacji organizowane poza godzinami
pracy dydaktycznej nauczycieli w wymiarze co najmniej 0,5 godziny tygodniowo w kazdym
oddziale, terminy konsultacji ustalane są indywidualnie pomiędzy nauczycielem a danym
rodzicem;

3) informacje umieszczane w kącikach grupowych, na tablicach ogłoszeń oraz w innych
widocznych miejscach w Pzedszkolu;

4) informacje umieszczane na stronach Biuletynu lnformacji Publicznej Przedszkola oraz na
domowej stronie internetowej Przedszkola;

5) zĄęcia edukacyjne otwańe organizowane co najmniĄ 1 raz w semestze w kazdej grupie, z
wyjątkiem grupy dzieci 3-|etnich, gdzie dopuszcza się mozliwość organizacji takich zajęó
dopiero w ll półroczu;

6) inne zajęcia np. o charakterze integracyjnym i spotkania okolicznościowe organizowane z
udziałem rodzicow organizowane co najmniej 1 razw połroczu w kazdej grupie;

7) występy dla bliskich dziecku osob co najmniej 2 razy w roku szkolnym;

8) zebranie ogólne organizowane co najmniej 1 raz na początku roku szkolnego;

9) zebranie dla nowych rodziców;

'10) konkursy rodzinne, pikniki;

11) udział rodziców w zajęciach umozliwiający im lub innym członkom rodzin zaprezentowanie
swoich zawodów, pasji, talentow itp.;

12) pomoc we wspołorganizowaniu przezrodziców pomocy do zajęó izabaw, wycieczek i imprez.

Rozdział lX
Prawa i obowiązki rodziców

§30
1. Rodzice mają prawo do:

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka;

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

3) znajomości zadań realizowanych w Przedszkolu, w tym w szczególnościwynikających
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania
przedszkolnego;

1A



4) ochrony danych osobowych;

5) wspolnego ustalania wraz z innymi rodzicami w grupie i nauczycielami określonych form
i metod oddziaływania na dzieci;

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi propozycji, wniosków i opinii na
temat pracy Pzedszkola;

7) wnioskowania do Dyrektora Przedszkola o udzielenie swojemu dziecku pomocy
psychologiczno- pedagog icznej ;

8) zgłaszania skarg iwnioskow.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy przestrzeganie postanowień niniejszego statutu
oraz Umowy zawań€l pomiędzy rodzicamia Pzedszkolem a także:

1) regularne kontaktowanie się z nauczycielem dziecka;

2) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, w tym w szczególności
niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakażnych;

3) sprawdzanie przed oddawaniem dziecka pod opiekę Przedszkola czy nie przyniosło ono do
P rzedszkola n iebezpiecznych przed m iotów l u b zabaw ek, leków itp. ;

4) nie pozostawianie w szatni zadnych lekarstw, pokarmow i napojów dla dziecka itp., co
mogłoby narazió n a,, n iekontrolowane" ich s pozycie przez dziec|

5) niezwłoczne odbieranie dziecka z Przedszkola w przypadku pogorszenia się jego stanu
zdrowia;

6) udzielanie pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego
bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie przedszkolnĄ oraz zapewnianie
dziecku właściwej opieki podczas pobytu w przedszkolu;

7) udzielenie informacji na temat telefonicznych form kontaktu z nimi oraz ich biezącego
aktualizowania, w celu umoźliwienia pracownikom Przedszkola powiadomienie ich w
pzypadkach koniecznych tj. np. pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, wypadku lub urazu
lub innych piłnych sytuacjach zwięanych z pobytem dziecka w Przedszkolu;

B) wspołdziałanie z nauczycielami w zakresie ujednolicania oddziaływań wychowawczych i

podejmowanie efektywnych dzialan na rzecz przestrzegania przez dziecko zasad
warunkujących bezpieczeństwo jego i innych dzieci;

9) niezwłoczne podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych lub leczniczych wobec własnego
dziecka w przypadkach zagrożenia lub wystąpienia np. choroby zakażnĄ, pasozytniczej u

dziecka lub u innych dzieciw Przedszkolu;

10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w godzinach określonych w zawańej Umowie;

11) respektowanie zarządzen i decyzji Dyrektora, uchwał Rady Pedagogicznej, uchwał i innych
postanowień Rady Rodziców.

3. Ponadto rodzice powinni zaopatrzyc dziecko w odpowiednią odzież i obuwie, w tym w
szczególności z uwzględnieniem:

1) dostosowania jej do pory roku iwarunków atmosferycznych zewnętrznych, tak aby dziecko
bez przeszkod i narażania zdrowia mogło korzystać z systematycznego pobytu na świezym
powietrzu;

2) obuwia zapewniającego dziecku bezpieczeństwo tj. zapinanego lub wiązanego, dobrze
trzymającego się na stopach, najlepiej posiadającego antypoślizgowe podeszwy;

3) dodatkowych części garderoby na zmianę

4) odzieży zapewniającej komfoń ubierania się przez dziecko i swobodę działania:

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są
zobowiązanido:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;

2) dbania o spełnianie tego obowiązku t1. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na
zĄęcia edukacyjne w Pzedszkolu oraz systematycznego informowania o przyczynach jego
nieobecności;
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3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko
. rocznego przygotowania przedszkolnego poza Przedszkolem.

5. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w ust,4 podlega egzekucji w trybie przepisow o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Przez nie spełnianie obowiązku nauki należy
rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecnośc dziecka w okresie jednego miesiąca na co najmniej
50% dni zĄęcw Pzedszkolu.

6. W przypadku niewywiązywania się rodzicow z obowiązków Dyrektor moze podjąć działania
dotyczące zgłoszenia tego faktu właściwym organom lub instytucjom takim jak np. sąd rodzinny,
opieka społeczna czy policja, w zalezności od rodzaju zaniedbywanych obowiązków.

Rozdział X
Nauczycie|e i inni pracownicy przedszkola

§31
1. W Pzedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, specjaliści oraz inni pracownicy, w tym pracownicy

administracyjni i obsługowi Przedszkola.

2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Kańy Nauczyciela i Kodeksu pracy.

3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Pzedszkola regulują przepisy Kodeksu
pracy.

4. Pracownicy administracyjni i obsługi podlegają przepisom o pracownikach samorządowych.

5. W związku z pełnieniem obowiązków służbowych, nauczyciele korzystają z prawa do ochrony
przewidzianej d la fu n kcjonariuszy pa ństwowych.

6. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyp|inarnej za uchybienia godności zawodu lub
obowiązkom określonym w ań.6 ustawy - Kańa Nauczyciela.

7. Do zakresu zadań wszystkich pracownikow należy w szczegolności:

1) dbanie o zdrowie ibezpieczeństwo dzieci przebywających w Przedszkolu, a także podczas
zajęc organizowanych poza nim;

2) kierowanie się w swojej pracy przede wszystkim dobrem dziecka;

3) wykazywanie się w kontaktach z dziecmi, rodzicami, wspołpracownikami i innymi osobami
przebywającymi na terenie Przedszkola taktem i kulturą osobistą;

4) sumienne wykonywanie obowiązków, przestrzeganie zarządzeń Dyrektora oraz stosowanie
się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami
prawa lub umową o pracę;

5) przestrzeganie ustalonego czasu i porządku pracy;

6) dbanie o dobro Przedszkola, chronienie i odpowiedzialność za jego mienie;

7) dbanie o dobry wizerunek i promowanie Przedszkola na zewnątrz.

8. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zasad zapewniających
dzieciom bezpieczeństwo w Przedszkolu, w tym do:

1) niezwłocznego, odpowiedniego reagowania na zachowania,,ryzykowne" dzieci, nietypowe lub
niepokojące zachowania osób przebywających na terenie Przedszkola lub w przypadku
zaobserwowania przebywania dziecka bez opieki upoważnionej osoby;

2) szanowania powierzonego mienia i odpowiedzialności za nie oraz zabezpieczania materiałów,
środków, narzędzi, urządzeń w taki sposob, aby nie stanowiły zagrożenia dla dzieci i innych
osób;

3) uniemozliwiania dzieciom wstępu do pomieszczeń lub miejsc dla nich nie pzeznaczonych;

4) uniemozliwianie dzieciom samowolnego opuszczania Przedszkola lub jego terenu;

5) pzestrzegania ogolnych pzepisów orazzasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

6) niezwłocznego reagowania na zauważone zagrożenia bezpieczeństwa, w tym np.
niesprawnośó, uszkodzenie spzętów i urządzeń, zagrożenie budowlane, instalacyjne, itp.
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poprzez odpowiednie zabezpieczenia tego zagrożenia lub miejsca jego wystąpienia do czasu
usunięcia zagrożenia przez osoby do tego upowaznione w miarę umiejętności i kompetencji
zawodowych dan ego pracown i ka oraz zgłoszen ia fa ktu zagrożenia Dyrektorowi.

9. Ponadto wszyscy pracownicy mają obowiązek dbania o podnoszenie i aktualizowanie swoich
kompetencji zawodowych, w tym poprzez uczestniczenie w szkoleniach i kursach związanych z
pracą Przedszkola i charakterem wykonywanej pracy.

,10. Szczegółowe zadania pracowników określa Dyrektor w przydziałach czynności.

§32

1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z odpowiedzialnością za życie, zdrowie i bezpieczeństwo
dzieci należy pzede wszystkim:

1) zapewnienie dzieciom stałej opieki i nadzoru, gwarantujących bezpieczeństwo od momentu
przejęcia dziecka od rodzica do momentu przekazania dziecka upoważnionej osobie;

2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po
Przedszkolu;

3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające mozliwość nieszczęśliwego wypadku,
natychmiastowe zgłoszenie tego faktu pzełoźonemu oraz w sytuacjach pilnych bezpośrednie
ingerowanie;

4) stosowanie się do przepisów BHP obowiązujących w Przedszkolu;

5) ksztaftowanie nawyków i zachowań związanych z dbałością o własne zdrowie i sprawnośc
ruchową;

6) organizowanie zĄęc ruchowych, gier i zabaw rozwijających sprawnośc fizyczną dzieci;

7) dbałość o systematyczny pobyt dzieci na świezym powietrzu.

2. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z pracą opiekuńczą należy przede wszystkim:

1) przestrzeganie praw dziecka, w szczególności do poszanowania jego godności;

2) chronienie dziecka pzed wszelkimiformami pzemocy;

3) zaspakajanie indywidualnych potrzeb i wymagań dziecka - w miarę moźliwościjakie stwarza
pobyt w grupie przedszkolnej;

4) przejawianie miłego i serdecznego stosunku do dziecka.

3. Do zakresu zadań nauczyciela w planowaniu i prowadzeniu pracy dydaktyczno-wychowawczej
należy przede wszystkim :

1) przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego do zatwierdzenia oraz
jego pełna realizacja;

2) opracowywanie i przedstawianie Dyrektorowi planow pracy wychowawczo-dydaktycznej grupy
i Przedszkola opracowywanych na zasadach określonych przez Dyrektora;

3) planowanie i prowadzenie pracy opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznej poprawnie
merytorycznie i metodycznie, z uwzględnieniem wieku, potrzeb i moźliwości dzieci w danej
grupie oraz współczesnej wiedzy pedagogicznej i psychologicznej;

4) systematyczne doskonalenie form i metod pracy, dążąc do osiągania jak najlepszych
wynikow;

5) podnoszenie poziomu intelektualnego dziecka poprzez bezpośredni kontakt z rzeczywistością;

6) dązenie do osiągnięcia przez dziecko pełnej gotowości szkolnej;

7) podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowanie wspomagania rozwoju kazdego
dziecka, stosownie do jego potrzeb i mozliwości;

8) gruntowne poznawanie dziecka i jego warunków środowiskowych, w tym prowadzenie
systematycznych obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie i grornadzenie pzez cały
okres pobytu dziecka w Przedszkolu;

9) pobudzanió procesów rozwojowych dziecka do optymalnej aktywizacji, w szczególności
poprzez wykorzystan ie dziecięcej i n icjatywy i ciekawości pozn awczej ;
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10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowanie ich w ustalonych przez Dyrektora i nauczycieli
formach;

11)sporządzanie,,lnformacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej"
w roku poprzedzĄącym rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. lnformację tą nauczyciel
przekazuje rodzicom do końca kwietnia;

12) prowadzenie innej dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej,
dydaktycznej i opiekuńczej, zgodnie z odrębnymi przepisami

4. Do zakresu zadań nauczyciela w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy przed
wszystkim:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości
psychofi zycznych dzieci;

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu dzieci, w
tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w zyciu
Przedszkoła:

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu
podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) kozystanie z porad i konsultacji ze specjalistami oraz realizowanie ich zaleceń;

6) wspołpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczegolności w
zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających
funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu Pzedszkola oraz efektów działań
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań;

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka
dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących
roczne przygotowanie przedszkolne - obserwację pedagogiczną zakończonąanalizą i oceną
gotowości dziecka do podjęcia naukiw szkole (diagnoza przedszkolna);

8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.

5. Do zadań nauczyciela w zakresie własnego rozwoju zawodowego należy:

1) systematyczne poszerzanie iaktualizowanie swojejwiedzy iumiejętnościzawodowych;

2) doskonalenie warsztatu pracy;

3) monitorowanie i ewaluowanie własnych działań na rzecz podnoszenia jakości pracy.

6. Do zakresu zadań nauczyciela w obszarze wspołdziałania z rodzicami nalezy:

1) systematyczne informowanie rodzicow o zadaniach wychowawczych ikształcących
realizowanych w Przedszkolu ;

2) zapoznawanie rodzicow z podstawą programową wychowania przedszkolnego i

włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i
umiejętności;

3) zetelne informowanie rodziców o rozwoju i wychowaniu ich dzieci, atakże włączanie ich do
wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają;

4) zachęcanie rodzicow do współdecydowania w sprawach Przedszkola popżez

a) wspolne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci;

b) pomoc w organizowaniu wycieczek, wyjść do teatru;

5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w Przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o
jego rozwoju;

6) realizacja form współp racy z rodzicami zgodnie z zasadami określonymi w Rozdziale 8
niniejszego Statutu;

7) umożliwienie rodzicom wyrażania i przekazllwania opinii na temat pracy Przedszkola i

pracowników;
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8) wspieranie rodziców w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole

§33

Do zakresu zadan specjalistów: logopedy, pedagoga specjalnego, psychologa nalezy w
szczególności:

1) rekomendowanie dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia
aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieciw zyciu przedszkola oraz dostępności,

2) prowadzenie badań i działan diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz moźliwości psychofizycznych wychowanków w celu
określenia:
a) mocnych stron,
b) predyspozycji,
c) zainteresowań i uzdolnień,
d) pżyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu,

3) rozwiązywan ie problemow dyd aktyczn ych i wych owawczych wychowan ków,

4) dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci objętych
kształceniem specjalnym,

5) określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środkow
dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potzeby rozwojowe i edukacyjne
oraz możliwości psychofi zy czne wychowanka,

6) udzielanie wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

7) prowadzenie zajęó rewalidacyjnych,

8) Współpraca z nauczycielami i innymi specjalistami,

9) Koordynowanie działań Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

§34

Do zakresu zadań pracownikow administracji i obsługi należy.
1. Do zadań intendenta nalezy w szczególności :

1) prowadzenie spraw związanych z zywieniem dzieci - zaopatrywanie w zywnośó,
nadzorowanie pracy pracownikow kuchni i innych pracowników w zakresie zywienia dzieci,
sporządzanie jadłospisów z uwzględnieniem obowiązujących norm dietetyczno - kalorycznych
oraz aktualnych potrzeb dzieci; prowadzenie magazynu żywnościowego;

2) wykonywanie innych czynności biurowych, ewidencyjnych, zaopatrzeniowych, prowadzenie
odpowiedniej dokumentacji, załatwianie spraw związanych z odbieraniem i przekazywaniem
korespondencji słuzbowej, usuwaniem usterek, skutkow awarii itp.;

2. Do zakresu zadan kucharza i innych pracowników kuchni należy w szczególności:

1) współdziałanie z intendentem i respektowanie jego poleceń słuzbowych, w tym uczestniczenie
w planowaniu jadłospisów i przygotowywanie według nich posiłków zgodnie z ustalonymi
normami zywieniowymi;

2) przestrzeganie zasad technologii zywieniowej, estetyki oraz przepisów higieniczno
sanitarnych, BHP, ppoz.;

3) dbanie o nĄwyższą jakośó i smak spoządzanych posiłków oraz wydawanie ich w
wyznaczonych g odzi nach ;

4) dbanie o czystośó pomieszczeń i urządzeń bloku źywieniowego; mycie naczyń i uuądzeń
kuchennych, sprzątanie pomieszczeń bloku zywieniowego;
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5) dorazne zastępowanie intendenta w zakresie z nim ustalonym, w szczególności podczas jego
nieobecności.

3. Do zakresu zadan pomocy nauczyciela należy w szczególności.

1) wspomaganie działań opiekuńczo - wychowawczych oraz dydaktycznych nauczyciela w
zakresie ustalonym przez nauczyciela oraz Dyrektora;

2) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do wychowanków, a w szczlegolnosci
pomaganie dzieciom w czynnościach higieniczno - sanitarnych, w spozywaniu posiłków, przy
ubieraniu się lub rozbieraniu;

3) sprawowanie opieki podczas spacerów iwycieczek;

4) opieka nad dzieómi i dbanie o ich bezpieczeństwo podczas pobytu w pzedszkolu, w tym
także szczególności w sytuacjach koniecznego chwilowego zastępowania nauczyciela w
przypadkach określonych w § 21 ust. 2 i 3;

5) respektowanie uwag nauczycieli dotyczących sprawowanej opieki i wspomagania ich pracy,
intendenta w zakresie spraw związanych z zywieniem dzieci oraz poleceń Dyrektora.

4. Do zakresu zadan woźnej nalezy w szczególności:

1) dbanie o utrzymywanie we wzorowej czystościpomieszczeń iwyposazenia Przedszkola;

2) wykonywanie czynnościzwiązanych z organizacją, podawaniem isprzątaniem po posiłkach;

3) wspołdziałanie z nauczycielem w zakresie z nim ustalonym przy realizacji zadań opiekuńczo -
wychowawczych;

4) sprawowanie opieki nad dzieómi podczas spacerów iwycieczek;

5) wykonywanie czynności opiekuńczych np. pomaganie dzieciom w czynnościach higieniczno -
sanitarnych isamoobsługowych, mycie i przebieranie dzieciw sytuacjach koniecznych;

6) pełnienie dyzurów w szatni zgodnie z obowiązującymi ustaleniami, a w szczególności
związanymi z bezpieczeństwem przyprowadzanych i odbieranych dzieci określonymi w
niniejszym statucie;

7) opieka nad dzieómi i dbanie o ich bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu, w
szczegolności w sytuacjach koniecznego chwilowego zastępowania nauczyciela w
przypadkach określonych w § 21 ust. 2 i 3;

6) monitorowanie idbanie o odpowiednistan wyposażenia Przedszkola;

7) respektowanie uwag nauczycieli dotyczących sprawowanej opieki i wspomagania ich pracy,
intendenta w zakresie spraw związanych z zywieniem dzieci oraz poleceń Dyrektora.

5. Do zakresu zadań konseruvatoranależy w szczegolności:

1) wykonywanie biezących napraw sprzętów, zabawek, uządzeń, maszyn i instalacji w ramach
posiadanych umiejętności i uprawnień;

2) systematyczne kontrolowanie stanu urządzeń oraz instalacjiw budynku i na zewnątrzorazich
p rawi dłowych zab ezpie czeń;

3) wykonywanie prac pielęgnacyjnychzwiązanych z pracą w ogrodzie;

6. Do zakresu zadan referenta należy w szczególności prowadzenie sekretariatu Przedszkola, a w
tym:

1) przyjmowanie interesantów oraz udzielanie im informacji;

2) przygotowywanie, przyjmowanie, selekcjonowanie, odbieranie i pzekazyrruanie
korespondencji słuzbowej;

3) obsługa urządzen biurowych i obsługa komputera m. in. systematyczny odbiór poczty
elektronicznej i sprawdzanie ogłoszeń na pońalach urzędowych, wprowadzanie danych,
obsługa programow komputerowych np. ,,Microsoft Office", systemow ZSZO, SlO oraz innych
związanych zpracą Przedszkola w zakresie ustalonym z Dyrektorem;

4) prowadzenie dokumentacji kadrowo - administracyjnej oraz obiegu dokumentow;

7. Dyrektor w ramach swoich kompetencji i za zgodą organu prowadzącego może utworzyć inne
stanowiska pracy niz wymienione powyzej i określic dla nich zakres czynności.
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B. Dyrektor może zlecic pracownikom w ramach ich wymiaru godzin pracy wykonywanie innych
zadań niż wymienione wyzej, jeśli wynikają one z aktualnych potrzeb Przedszkola i są
niezbędne do sprawnego i prawidłowego jego funkcjonowania, lepszej organizacji i

bezpieczeństwa oraz nie wymagają od pracowników dodatkowych uprawnień lub kwalifikacji.

Rozdział 11
Zasady odpłatności

§35

1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w wymiaze 5 godzin dziennie,
w godzinach od 8,00 do 13.00, zzastrz. ust.A.

2. Wysokośó opłaty za korzystanie pzez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Pzedszkole poza
godzinami określonymi w ust. 1., ustalana jest zgodnie z odrębnymi przepisami prawa, w tym
postanowien iami organu prowadzącego.

3. Swiadczeniaiopłaty, oktorychmowawust. 1 i2dotycząpobytudzieckawPrzedszkolu bez
wyzywienia.

4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyzywienie dla dzieci. Wysokośc dziennej stawki zywieniowej
ustala Dyrektor po zasięgnięciu w szczególności opinii intendenta.

5. Dziecko moźe kozystac zwyżywienia przygotowywanego w Przedszkolu w zakresie jednego,
dwóch lub trzech posiłków.

6. Stawka źywieniowa w całości przeznaczona jest na zakup ańykułów zywnościowych do
przygotowania posiłków. Stawka ta w zakresie odpłatności w podziale na poszczegolne posiłki
wynosi proporcjonalnie: obiad - 600/o; śniadanie - 20%; podwieczorek - 20 %.

7. Przedszkole w miarę mozliwości, uwzględniając specjalne potrzeby zywieniowe dziecka (ze
stwierdzoną alergią pokarmową), bazując na stanie ma9azynu, modyfikuje posiłki, które
zapewnią odpowiednie zywienie dziecku z alergią.

B. Rodzice dziecka zobowiązani są do wnoszenia opłat za pobyt i wyzywienie dziecka w
Przedszkolu, o których mowa w ust, 2 i 4, za dany miesiąc z dołu, w terminie wskazanym
podanej informacji. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki.

9. Nieterminowośó w dokonywaniu wpłat moze byc przyczyną wszczęcia egzekucji administracyjnej
przepisania dziecka 6-1etniego na pięciogodzinny, bezpłatny pobyt w Przedszkolu, bez
wyzywienia.

§36
1. Zwyżywienia w Przedszkolu, na zasadach określonych przez organ prowadzący i Dyrektora

mogą korzystaó pracownicy Przedszkola.

2. Opłaty za posiłek wnoszone przez osoby wymienione w ust.1 obejmują: koszt surowców
wykorzystanych do przygotowania - równy opłacie wnoszonej za posiłek dla dziecka oraz ryczałt
na koszty administracyjno - fzeczowe, który obejmuje koszty osobowe i bezosobowe (tj.

wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracowników kuchni), koszt zużycia mediów, koszty wydatków
rzeczowych (środki czystości, odzież ochronna, naczynia kuchenne i stołowe, pozostałe
wyposażenie związane z kuchnią), fundusz remontowy i inwestycyjny na zecz kuchni oraz
podatek VAT naliczany na podstawie odrębnych przepisow VAT.

3. Sposób ponoszenia przez pracownikow odpłatności z tytułu korzystania z wyźywienia reguluje
zaządzenie Dyrektora.

Rozdział xll
Gospodarka finansowa

§37
1. Dyrektor odpowiada za opracowanie rocznych projektow i planów finansowych pzedszkola i ich

zatwierdzenie w terminie ustalonym przez organ prowadzący.

2" Przedszkole korzysta z pomocy jednostki obsługi ekonomiczno - administracyjnej tj. Miejskie
Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, ktora może udzielac wsparcia Dyrektorowi w opracowaniu
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projektu rocznego planu finansowego. Za sporządzenie planu lub projektu planu, o którym mowa
w ust. 1 odpowiedzialność ponosi Dyrektor.

3. Zasady przewidziane w ustępie 1 - 2 stosuje się odpowiednio do wprowadzenia zmian, w
rocznym planie finansowym Przedszkola.

4. Za prowadzenie prawidłowej gospodarki finansowej Przedszkola wyłączną odpowiedzialnośc
ponosi Dyrektor Przedszkola.

5. W ramach odpowiedzialności, o któĘ mowa w ust. 4 Dyrektor odpowiada w szczególności za:

1) prawidłowe tj. zgodne z pzepisami rocznego planu finansowego gospodarowanie środkami
finansowymi Przedszkola;

2) dokonywanie wydatków w ramach podziałow klasyfikacyjnych obowiązującego planu
finansowego iw kwotach nie przekraczających wysokościw nich przewidzianych;

3) terminowe rozliczenie za pomocą stosownych dokumentow, z organem prowadzącym
Przedszkole, środkow otrzymanych z budzetu tego organu;

4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie
towarów, usług i robot budowlanych ze środków budzetowych otrzymanych od organu
prowadzącego przedszkole, objętych roczn ym plan em finansowym Przedszkola.

6. Dyrektor ponosi odpowiedzialnośó za prawidłowe tj. rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne
gospodarowanie powierzonym mu w zarząd mieniem Pzedszkola.

7. W zakresie spraw, o których mowa w ust. 5-6 Dyrektor podlega nadzorowi Organu
Prowadzącemu Przedszkole na zasadach wynikających z odrębnych pzepisów.

Rozdział xlll
postanowienia końcowe

§38
1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami

2. W Pzedszkolu mogą byc opracowane dodatkowe ustalenia szczegołowe np. procedury,
regulaminy, instrukcje itp. wprowadzone do stosowania zarządzeniami Dyrektora. Ustalenia te nie
mogą byó sprzeczne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa oruz postanowieniami
niniejszego Statutu.

3, Nazwa Przedszkola jest uzywana w brzmieniu: Samoządowe Przedszkole nr 127.

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje pĄekt statutu albo jego zmian,

5. Po nowelizacji statutu Dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia jego tekst w
szczegolności w Biuletynie lnformacji Publicznej.

6. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z pożn. zm.) oraz przepisy
wydane na jej podstawie.

Zmiany do statutu wraz z tekstem jednolitym wchodzą w zycie z dniem podjęcia uchwałą Rady
Pedagogicznej na posiedzeniu w dniu 30.08.2022. Dytt*}fi"olt
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