
 

 

 

 

 

 

 

STATUT PRZEDSZKOLA 

„GUMISIOWE PRZEDSZKOLE” w Mysłowicach 

 

Rozdział I 

Postanowienia  ogólne 

        §  1 

 

1. Gumisiowe Przedszkole jest przedszkolem niepublicznym.  

 

2. Nazwa GumisiowegoPrzedszkola (zwanego dalej „Przedszkolem”) w pełnym brzmieniu 

używana na pieczątkach; 

 „GUMISIOWE PRZEDSZKOLE” 

Mysłowice ul. PCK 113A 

 

3. Budynek Przedszkola mieści się w Mysłowicach przy ul. PCK 113A 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest  Panimgr Edyta Ziomek – Mazur   

                   §  2  

 

5. .Przedszkole działa na podstawie : 



a) Ustawy o Systemie Oświaty ( Dz.U.Nr 67/96 poz.329 z późniejszymi zmianami ). 

b) Niniejszego Statutu  

c) Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych . 

 

                                                  §  3 

6.Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem dnia 24 grudnia i 31 grudnia oraz dni 

ustawowo wolnych od pracy. 

1. Niezależnie od terminu rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, w miesiącu lipcu ustala się 

przerwę wakacyjną i Przedszkole jest nieczynne. 

2. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

3. Przedszkole pracuje w godzinach określonych przez organ prowadzący zgodnie z arkuszem 

organizacyjnym. 

4. Maksymalny dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący. 

5. Dziecko może przebywać w przedszkolu do 9 godzin, ale nie krócej niż 5 godzin. 

                                             §  4 

 

6. Działalność przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie opłat stałych (Czesnego) 

za pobyt dziecka w przedszkolu oraz dotacji gminnej. Wysokość opłaty stałej (Czesnego) 
określa umowa pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami dziecka. 

7. Opłata (Czesne) za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka, 
przy czym stawka żywieniowa doliczana do opłaty (Czesnego) jest zwracana za czas 
nieobecności dziecka w Przedszkolu niezależnie od czasu i przyczyny takiej nieobecności. 

8. Przedszkole może stosunkowo obniżyć wysokość opłaty (Czensego) za Przedszkole, bądź 

zrezygnować z tejże opłaty (Czesnego), w sytuacji udokumentowania przez Rodziców 

(prawnych opiekunów dziecka) trudnej sytuacji materialnej rodziny, pod warunkiem 

otrzymania przez Przedszkole dofinansowania do obiadów dla dziecka z Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej. 

9. Opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu pobierana jest z góry, do 5 dnia każdego miesiąca.  

10. Od czynności zapisania dziecka do Przedszkola, Przedszkole pobiera opłatę administracyjną w 

wysokości określonej w umowie pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami dziecka. 

11. Opłata administracyjna, o której mowa w ust.5 niniejszego paragrafu, nie podlega zwrotowi, 

za wyjątkiem przypadków rozwiązania lub wypowiedzenia umowy pomiędzy Przedszkolem a 

Rodzicami dziecka z przyczyn leżących po stronie Przedszkola. 



12. Przedszkole zapewnia świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. 

13. W ramach opłaty stałej (Czesnego)dzieci mogą uczestniczyć w zaproponowanych przez 

przedszkole zajęciach w godzinach określonych w umowie, przy czym umowa pomiędzy 
Przedszkolem a Rodzicami dziecka określa jakie zajęcia dodatkowe wymagają dodatkowej 
opłaty. 

14. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci. 

15. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. 

16. Nauka religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych zatwierdzonych przez MEN. 

17. Przedszkole może zorganizować lekcje religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiorga dzieci. 

18. Dzieci, które nie uczęszczają na lekcję religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

19. Organizacja i termin zajęć dodatkowych ustalone są przez organ prowadzący Przedszkole. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

Zakres i sposób wykonywania zadań Opiekuńczych Przedszkola 

 

§  5 

 

1. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. 

2. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje pedagogiczne ustalone w 

odrębnych przepisach . 

3. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

4. Dzieci mogą być przyjmowane do Przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli 

Przedszkole dysponuje wolnym miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których 

rodzeństwo aktualnie uczęszcza do Przedszkola. 

5. O kolejności przyjęć dzieci do Przedszkola decyduje Dyrektor Przedszkola. 

6. W Przedszkolu każda grupa wiekowa powierzona jest jednemu lub dwóm nauczycielom, 

zgodnie z organizacją pracy w danym roku szkolnym. 



7. Decyzję w sprawie przydziału nauczyciela do poszczególnych grup podejmuje Dyrektor 

Przedszkola. 

8. W  czasie pobytu dzieci w Przedszkolu za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele 

prowadzący zajęcia w danej grupie. 

9. Dopuszcza się,  na krótki okres czasu  sprawowanie opieki przez inną osobę ( pomoc 

wychowawcy ). 

10.  Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym 

terenie , wyposażonym w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, pod stałą 

opieką nauczycieli.  

11. W trakcie zajęć  dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – specjalistów, nauczyciele - 

specjaliści są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci. 

12. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, pomoc wychowawcy, w 

stosunku- jedna osoba na 15 dzieci. 

13. W Przedszkolu nie przewiduje się podawania jakichkolwiek farmaceutyków. 

14. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor niezwłocznie 

informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania 

dziecka z Przedszkola.  

15. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem 

rodziców. 

16. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodziców ( prawnych 

opiekunów ) lub upoważnioną przez nich w formie pisemnej osobę zapewniającą pełne 

bezpieczeństwo dziecku. Umowa pomiędzy Przedszkolem a Rodzicami dziecka może w 
sposób bardziej szczegółowy określać zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z 
Przedszkola. 

17. Pracownik Przedszkola może odmówić wydania dziecka osobie uprawnionej, której stan 

psychofizyczny wskazuje, iż powierzenie jej pieczy nad dzieckiem w drodze z Przedszkola 

mogłaby stworzyć zagrożenie dla życia lub zdrowia dziecka.  

18. Każde z rodziców, któremu przysługuje pełnienie władzy rodzicielskiej ma prawo odebrania 

dziecka z przedszkola. Rodzice , których władza rodzicielska została ograniczona mogą 

odebrać dziecko z placówki wówczas, gdy ograniczenie to nie ingeruje w sferę pieczy 

sprawowanej nad dzieckiem, bądź wówczas gdyosoby, którym piecza została powierzona 

wyraziły pisemną zgodę na odebranie dziecka przez tego rodzica. Rodzice pozbawieni władzy 

rodzicielskiej lub których władza rodzicielska nad dzieckiem została zawieszona mogą 

odebrać dziecko tylko po okazaniu pisemnej zgody rodzica sprawującego władzę rodzicielską 

lub opiekuna prawnego dziecka. 



19. Rodzice lub prawni opiekunowie  mają obowiązek poinformować Przedszkole o wszelkich 

ograniczeniach w zakresie władzy rodzicielskiej (pozbawienie, ograniczenie władzy 

rodzicielskiej) jak również o toczących się w tym zakresie postępowaniach sądowych. 

20. Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi. 

 

ROZDZIAŁ III 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§  6 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności określone w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, poprzez; 

a)   Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i 

możliwościami rozwojowymi. 

b)  Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości Przedszkola   oraz 

wychowaniu i uczeniu się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. 

c)  Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i 

możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

d) Współpracę z rodziną w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, które 

nauczyciel realizuje w ramach określonych obszarów edukacyjnych. 

e) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

f) Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i 

przygotowanie ich do nauki szkolnej. 

g) Cele i zadania są dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. 

h) Przestrzeganie praw dziecka. 

 

§  7 

 



2. Wynikające z powyższych celów zadania Przedszkole realizuje w ramach następujących 

obszarów edukacyjnych: 

a) Zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku. 

b) Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, 

umocnienie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu. 

c) Stworzenie warunków do rozwoju samodzielności, dążenie do osiągania celów, 

podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie. 

d) Rozwijanie wrażliwości moralnej i budowanie systemu wartości. 

e) Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwianie rozumienia zjawisk zachodzących w 

dostępnym  doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i 

technicznym. 

f) Rozbudzenie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania 

własnych myśli i przeżyć. 

g) Rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków  do rozwoju wyobraźni, fantazji 

oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej. 

h) Zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i 

zachowań prozdrowotnych. 

 

§  8 

 

3.Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i  

ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 

rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. 

4.Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie  wybranego 

programu wychowania przedszkolnego opracowanego w oparciu o podstawę programową. 

5.Szczegółowe zadania Przedszkola  i sposób ich realizacji ustalony jest w planach pracy w 

poszczególnych grupach przedszkolnych. 

 

 

§  9 



6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując  metody i sposoby oddziaływań do 

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

7. Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w 

trakcie zajęć poza terenem przedszkola. 

8. Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa- zarówno pod względem fizycznym, jak i 

psychicznym. 

9. Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.poż. 

10. Współpracuje ze specjalistami ( logopeda, psycholog )zapewniając w miarę potrzeb 

konsultację i pomoc.  

 

ROZDZIAŁ IV 

Organy Przedszkola i ich kompetencje 

 

§  10 

1. Organami Przedszkola są:  

a) Dyrektor przedszkola, 

b) Rada Pedagogiczna. 

 

§  11 

 

2. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Edyta Ziomek – Mazur 

Zakres kompetencji Dyrektora  obejmuje: 

a) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola 

b) Kierowanie bieżącą działalnością Przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz, 

c) Przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

d) Współpraca z rodzicami, 

e) Przygotowywanie arkusza organizacji Przedszkola i ramowego rozkładu dnia , 

f) Ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, 



g) Kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz 

innych pracowników Przedszkola, 

h) Podejmowanie  decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola w czasie roku 

szkolnego. 

 

3. Wicedyrektorem Przedszkola jest mgr Mieczysława Tomera 

             Zakres kompetencji Wicedyrektora obejmuje; 

a) Planowanie, organizowanie i nadzorowanie pracy Przedszkola  a w szczególności; 

sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 

b) Analizowanie, diagnozowanie i ocenianie efektu pracy nauczycieli w zakresie 

wybranych obszarów, oraz określanie stopnia realizacji zadań z planu rocznego, 

c) Korelowanie  planu rocznego z planem miesięcznym, oraz stopniem realizacji celów, 

d) Koordynowanie opieki nad dziećmi procesu dydaktycznego, 

 

 

                                                  §  12 

 

4. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji  jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, 

a) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu,  

b) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, 

c) Nauczyciele obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków  i 

spostrzeżeń z  posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być 

udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom. 

 

5. Do zadań Rady Pedagogicznej należy; 

a) Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola. 

b) Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami prawnymi  

wychowanków. 

c) Zatwierdzenie zestawu programów wychowania przedszkolnego. 

d) Zatwierdzenie zestawu  materiałów dydaktycznych. 



e) Ustalenie regulaminu Rady Pedagogicznej, który nie może byś sprzeczny ze Statutem 

Przedszkola. 

f) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

ROZDZIAŁ  V 

Organizacja Przedszkola 

                                                    §  13 

 

     1.     Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej         

zawartej        pomiędzy co najmniej jednym z rodziców dziecka (prawnych opiekunów) a Dyrektorem 

Przedszkola, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na odstawie „ karty zgłoszenia”. W razie sprzeczności 
lub odmienności pomiędzy niniejszym statutem Przedszkola a umową zawartą pomiędzy 
Przedszkolem a Rodzicami dziecka, pierwszeństwo mają postanowienia umowy zawartej pomiędzy 
Przedszkolem a Rodzicami dziecka. 

 

   2.   Rozwiązanie umowy, o jakiej mowa w ust.1 niniejszego paragrafu, następuje w     przypadkach     

przewidzianych tą umową. 

 

3. Liczba dzieci w Przedszkolu w każdym roku szkolnym jest określana  w arkuszu 

organizacyjnym i zatwierdzona przez organ prowadzący. 

4. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział dzieci obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 

5. Liczba dzieci w oddziale wynosi 20 dzieci.  

6.   W przypadkach wynikających z organizacji pracy dopuszcza się przyjęcie do oddziału    

przedszkolnego do 25 dzieci. 

7. Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 100. 

8. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym 

9. W Przedszkolu mogą być tworzone oddziały specjalne dla dzieci  niepełnosprawnych i 

upośledzonych umysłowo. 

10. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:   

a) Sale zajęć dla poszczególnych grup 



b) Łazienki dla dzieci ( przy każdej sali ) i personelu 

c) Szatnię 

d) Kuchnię 

e) Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze 

11. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio 

dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

12. Działalność wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

zestawu programów wychowania przedszkolnego i zestawu podręczników uchwalonego 

przez Radę Pedagogiczną Przedszkola. 

13. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności;  

a) Czas pracy poszczególnych oddziałów, 

b) Czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym, 

c) Liczbę pracowników łącznie, 

d) Ogólną liczbę dzieci wraz z podziałem na oddziały. 

e) Ramowy rozkład dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej określa 

ogólny podział czasu na zabawę i zajęcia, godziny posiłków, czas na ochronę zdrowia i 

higienę. 

f) W szczególnych dniach może ulec zmianie organizacja dnia ( wycieczki, wyjścia , 

uroczystości ) 

 

§  14 

 

14. Zajęcia dodatkowe są organizowane  również w godzinach przeznaczonych na realizację 

podstawy programowej. 

15. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w   

szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 

16. Czas trwania zajęć dodatkowych, a w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka  

obcego powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

Z dziećmi 3 – 4 letnimi około 20 minut, 

          Z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut. 



17. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają  odrębne 

przepisy. 

18. W okresie ferii szkolnych i wakacji przy zmniejszonej liczbie dzieci w Przedszkolu 

dopuszcza się zmniejszenie ilości oddziałów. 

19. W okresie ferii i wakacji placówka nie realizuje zadań określonych przez podstawę 

programową leczorganizuje zajęcia o charakterze opiekuńczo – wychowawczym. 

 

ROZDZIAŁ VI 

Pracownicy Przedszkola 

 

                                                 §  15 

 

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli  posiadających kwalifikacje do pracy z dziećmi  w 

wieku przedszkolnym oraz pracowników administracji i obsługi. 

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa, co roku Arkusz Organizacyjny. 

3. Dopuszcza się możliwość pracy osób prowadzących Przedszkole oraz wolontariuszy.  

4. Prawo i obowiązki osób zatrudnionych w Przedszkolu określają umowy zawarte z 

personelem Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy. 

 

 

                                            §  16 

Obowiązkipracowników Przedszkola 

5. Obowiązki Nauczycieli 

 Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje Przedszkola, tj. 

funkcjeopiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w szczególności: 

a) Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego 

dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 

religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, 

niepełnosprawność, 

b) Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących 

bezpieczeństwo dziecka, 



c) Wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

społecznej i szacunku do pracy, 

d) Organizować współpracę z rodzicami ( prawnymi opiekunami ) dziecka w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

e) Organizować cykl spotkań z rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych 

ich dzieci, ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz 

włączenia rodziców w działalność przedszkola, 

f) Organizować i prowadzić proces opiekuńczo -wychowawczo-dydaktyczny w oparciu o 

podstawę programową i wybrany program z ukierunkowaniem na: rozwijanie w jak 

najpełniejszym zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych 

dziecka, 

g) Dbać o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczyć się o 

estetykę pomieszczeń. 

h) Systematycznie kontrolować pod względem bhp miejsca, w których prowadzone są 

zajęcia z dziećmi, 

i) Samodzielnie usuwać dostrzeżone zagrożenia lub niezwłocznie zgłaszać taką konieczność 

w sekretariacie Przedszkola, 

j) Przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób najbardziej 

efektywny. 

1) Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest: 

a. Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i jest 

odpowiedzialny za jej jakość, 

b. Prowadzić obserwacje pedagogiczne i je dokumentować, 

c. Diagnozować indywidualny rozwój dziecka, 

d. Codziennie przygotowywać się do pracy z dziećmi, 

e. Współpracować z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi specjalistami , 

f. Realizować zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 

g. Brać czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizować jej postanowienia i 

uchwały, 

h. Dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i 

zawodowej, aktywnie uczestniczyć pracy Rady Pedagogicznej i innych formach 

doskonalenia zawodowego, 

i. Przestrzegać tajemnicy służbowej, 



j. Efektywne wykorzystywać czas pracy, 

k. Dbać o dobrą atmosferę w  pracy, 

l. Podejmować i prowadzić inne zajęcia organizacyjno – wychowawcze zalecone przez 

dyrektora lub wicedyrektora, 

m. Promować Przedszkole w środowisku lokalnym. 

 

5. Prawa nauczyciela 

                   Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do: 

a) Swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze 

z pośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne, 

b) Wyboru programów materiałów dydaktycznych  dopuszczonych do użytku szkolnego, 

c) Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

 

6. Obowiązki osoby wspomagającej pracę nauczyciela. 

     Do zadań nauczyciela wspomagającego wychowawcę należy: 

a) Wypełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków 

Przedszkola, dotyczących higieny osobistej, karmienia dzieci, rozbierania i ubierania ich, 

b) Uczestniczenie w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz w ich 

organizowaniu i przeprowadzaniu, 

c) Pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć, 

d) Utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek. 

e) Przestrzeganie zaleceń Sanepidu 

f) Wykonywanie  inne czynności wynikające z organizacji pracy, 

 

                                    §  17 

 

Zakres obowiązków pozostałych pracowników 

7. Zakres obowiązków pracowników administracyjno- obsługowych; 



- Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola,     utrzymanie 

obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

       -   Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i     

wychowania dzieci. 

8. Zakres obowiązków szefa kuchni: 

a) Opracowywanie jadłospisów 

b) Składanie zamówień 

c) Przyrządzanie punktualnie zdrowych i kalorycznych posiłków 

d) Prowadzenie magazynu podręcznego 

e) Przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni 

f) Dbanie o czystość 

g) Wykonywanie zadań wynikających z HACCP. 

9. Zakres obowiązków pomocy kuchennej: 

a) Pomaganie szefowi kuchni w przygotowaniu posiłków 

b) Dbanie o czystość 

c) Segregowanie odpadów i wynoszenie ich w odpowiednie miejsca 

d) Wykonywanie zadań wynikających z HACCP 

 

 

§  18 

 

10. Prawa i obowiązki szczegółowe zadania wszystkich pracowników zatrudnionych w 

Przedszkolu określają zakres czynności i odpowiedzialności znajdujące się w teczkach akt 

osobowych. 

11. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola są zatrudniani w oparciu o przepisy Kodeksu 

Pracy i/lub Kodeksu Cywilnego. 

12. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do przestrzegania dyscypliny pracy oraz 

przepisów BHP, p.poż i Sanepid. 

13. Przestrzegać ustalonego czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej 

efektywny 



 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

Wychowankowie Przedszkola 

§  19 

 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci  w wieku od 3 do 6 lat. 

2. Na wniosek rodziców Dyrektor przedszkola może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło wieku 3 

lat. 

3. Wychowankowie  Przedszkola mają wszystkie prawa  wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a 

w szczególności  prawo do; 

a) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo -dydaktyczno –opiekuńczego, 

zgodnie z ich rozwojem psychofizycznym, 

b)  Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania, 

c) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,  

d) Poszanowania jego godności osobistej, 

e) Poszanowania własności, 

f) Opieki i ochrony, 

g) Partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

h) Akceptacji  jego osoby. 

                                      §  20 

 

4. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do Przedszkola jest; 

a) Szanowanie odrębności każdego kolegi, 

b) Przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 

c) Szanowanie sprzętów i zabawek jako sprzętów mających służyć wszystkim. dzieciom   

d) Przestrzeganie zasad równego prawa korzystania ze wspólnych zabawek, 



e) Przestrzeganie zasad higieny osobistej, 

f) Kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych, 

g) Przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

Prawa i obowiązki rodziców 

                                      §  21 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

a) Znajomości zadań wynikających z planu rocznego Przedszkola oraz z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 

b) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

c) Wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola, 

d) Stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo- 

dydaktyczne, 

e) Aktywnego włączania się w życie Przedszkola, 

f) Współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i 

dzieci. 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi  rocznego przygotowania przedszkolnego są 

zobowiązani do: 

a) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, 

b) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia, 

c) Usprawiedliwiania nieobecności dziecka na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w 

Przedszkolu. Nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca 

wynosząca co najmniej 50% jest uważana za nie spełnienie obowiązku przedszkolnego, 

d) Zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć, 

e) Informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.  

                                         §  22 

 



3. Obowiązkiem Rodziców jest; 

a) Współdziałanie z nauczycielem w procesie wychowania, nauczania i terapii. 

b)  Udział w zebraniach ogólnych, spotkaniach grupowych i indywidualnych dla rodziców, 

c) Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola lub upoważnione na piśmie przez nich 

osoby, które mają  pełną zdolność do czynności prawnych ( w myśl Kodeksu Cywilnego 

osoby powyżej 18 lat ),  

d) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka oraz chorobach zakaźnych i zatruciach 

pokarmowych,  

e) Udzielanie pełnej informacji o zdrowiu i rozwoju dziecka, 

f) Przestrzeganie ustaleń statutu Przedszkola i rozkładu dnia ( w tym przestrzeganie  godzin 

przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola ), 

g) Regularny kontakt z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

h) Terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu według wysokości i zasad 

ustalonych przez organ prowadzący i zawartych umowie, 

i) Przyprowadzanie do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej, 

j) Respektowanie czasu pracy Przedszkola; w przypadku pozostawienia dzieci po określonej 

w organizacji pracy Przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni 

rodzice. 

k) Respektowanie uchwał rady pedagogicznej  

l) Przestrzegania niniejszego statutu, 

 

 

                                               §  23 

 

4. Spotkania z Rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek Rodziców lub Nauczycieli, 

5. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami; 

a) Zebrania grupowe, 

b) Konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, dyrektorem,  

c) Imprezy okolicznościowe, 

d) Zajęcia otwarte, 



e) Kącik dla Rodziców ( tablice ogłoszeń, strona internetowa Przedszkola, poczta 

elektroniczna). 

 

ROZDZIAŁ IX 

Postanowienia końcowe 

                                       §  24 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej; dzieci, 

nauczycieli, rodziców, pracowników przedszkola. 

2. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą  byś 

sprzeczne postanowieniami niniejszego statutu. 

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

4. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 

5. Źródła finansowania: 

a) Czesne ( opłata miesięczna rodziców ), 

b) Darowizny osób prawnych i fizycznych, 

c) Dotacje z budżetu Gminy ( zgodnie z obowiązującymi przepisami ), 

d) Środki własne. 

e) Zmiany do niniejszego Statutu są zatwierdzane przez organ prowadzący. 

f) Wszystkie prawa nieuregulowane niniejszym statutem regulują przepisy Kodeksu 

Cywilnego i Kodeksu Pracy. 

g) Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich ustala się: 

a. Zapoznanie ze statutem na posiedzeniu rady pedagogicznej, zebraniu z personelem 

administracyjno- obsługowym, zebraniach z rodzicami, 

b. Udostępnienie statutu przez dyrektora Przedszkola, 

c. Opublikowanie statutu na stronie internetowej Przedszkola, 

 

 

ROZDZIAŁ X 



                                                   Przepisy końcowe 

                                       §  25 

 

1. Statut może być zmieniony na wniosek dyrektora uchwałą rady pedagogicznej w trybie 

przewidzianym do jego uchwalenia zwykłą większością głosów. 

 

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut wraz ze 

zmianami 

 

3. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

NINIEJSZY STATUT  W BRZMIENU JAK POWYŻEJ  ZOSTAŁ  UCHWALONY  UCHWAŁĄ  RADY  

PEDAGOGICZNEJ  W DNIU 27 SIERPNIA 2014, KTÓRA TO UCHWAŁA UCHYLIŁA 
JEDNOCZEŚNIE W CAŁOŚCI POPRZEDNIO OBOWIĄZUJĄCY STATUT. 

 

     Dane dotyczące pracowników i Dyrektora przedszkola publikowane są  na stronie internetowej 

przedszkola: 

http://www.gumisioweprzedszkole.pl?pg_symb=kadra_m 

 

 

 

 

 


