
Statut 
Niepublicznego  Przedszkola 

,,DREPTUSIE” 
w Libiążu 

ul. Paderewskiego 6 
 
 
Podstawa prawna statutu: 

 Ustawa o Systemie Oświaty (Dz. U. Nr256 z 2004 poz. 2572 z późniejszymi  zmianami) 

 Karta Nauczyciela ( Dz. U. Nr 56/97 poz. 357 z późniejszymi zmianami) 

 Kodeks Pracy ( Dz. U. Nr 21/98 poz. 94 z późniejszymi zmianami) 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
1. Przedszkole jest placówką niepubliczną. Pełna nazwa Przedszkola brzmi –  

Niepubliczne Przedszkole ,,DREPTUSIE”  zwane w dalszej części statutu ,,przedszkolem” 
2. Siedziba  przedszkola znajduje się w Libiążu przy ul. Paderewskiego 6 
3. Organem prowadzącym przedszkole jest Renata Kowalska - Centrum Edukacyjne ABC 
4. Prowadzący przedszkole jest również Dyrektorem przedszkola 
 

Rozdział 2  
Cele i zadania przedszkola 
1. Przedszkole prowadzi działalność edukacyjną i wychowawczą zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. ( Dz. U. z dn. 15 stycznia 2009 r. Nr 4, poz. 
17) 
2. Celem przedszkola jest: 

 wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

 budowanie systemu wartości, rozwijanie umiejętności społecznych, kształtowanie u 
dzieci poczucia przynależności społecznej oraz postawy patriotycznej; 

 stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 
zróżnicowanych umiejętności fizycznych i intelektualnych; 

 troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną 

 budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla 
innych; 

 wprowadzenie dzieci  w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 
wypowiadania się  poprzez muzykę, małe formy teatralne i sztuki plastyczne; 

 zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich w ciekawości, 
aktywności i samodzielności, kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są 
ważne w edukacji szkolnej. 

2. Zadania przedszkola   

 sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pracy ich rodziców, odpowiednio do 
potrzeb dzieci i możliwości przedszkola; 

 współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i 
przygotowaniu ich do nauki szkolnej; 



 realizacja programu dydaktyczno-wychowawczego w oparciu o podstawę 
programową  wychowania przedszkolnego; 

 prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka; 

 współpraca z psychologiem, logopedą, lekarzem w celu udzielenia dziecku potrzebnej 
pomocy specjalistycznej; 

 podnoszenie sprawności fizycznej poprzez różnorodne zajęcia ruchowe, taneczne, 
basen; 

 nauka języka angielskiego poprzez zabawę; 

 udział w imprezach kulturalnych i wydarzeniach; 

 udział w wycieczkach, wyjazdach; 
 
3.Zajęcia i zabawy dzieci odbywają się na wyznaczonym terenie wyposażonym w sprzęt dostosowany 
do wymogów bezpieczeństwa, do możliwości i potrzeb dzieci pod opieka nauczycieli. 
4. Każda grupa dzieci powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie z organizacją 
pracy i zasadami bezpieczeństwa. 
5. Przedszkole wymaga od rodziców i prawnych opiekunów  przestrzegania obowiązku osobistego 
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola w godzinach pracy placówki. Dzieci mogą być 
również odbierane pełnoletnie osoby za pisemnym upoważnieniem rodziców lub prawnych 
opiekunów. Osoby upoważnione przejmują wtedy odpowiedzialność prawną i zapewniają dziecku 
pełne bezpieczeństwo. 
6. Przedszkole przyjmuje za podstawę wychowania zasady etyki i zawarte w Powszechnej Deklaracji 
Praw Człowieka ONZ zobowiązania wynikające z Deklaracji Praw Dziecka oraz Konwencji Praw 
Dziecka ONZ. 
 
 

Rozdział 3  
Organy przedszkola 
 
1. Dyrektor: 

 kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje ja na zewnątrz 

 sprawuje nadzór pedagogiczny 

 koordynuje opiekę nad dziećmi 

 przewodniczy Radzie Pedagogicznej 

 współpracuje z rodzicami 

 odpowiednio dysponuje i zarządza środkami finansowymi 

 kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych 
pracowników według aktualnych przepisów Kodeksu Pracy 

 prowadzi dokumentację przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami 

 zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, bhp, 
p.poż 

 stwarza dzieciom optymalne warunki rozwoju 

 nadaje statut placówce i zapoznaje z nim pracowników oraz rodziców 

 podejmuje decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie trwania roku 
szkolnego 

 realizuje uchwały podjęte przez radę Pedagogiczną 
 
 

2. Rada Pedagogiczna 

 obejmuje wszystkich nauczycieli zatrudnionych w placówce 

 przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor placówki 

 pracuje na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu 



 zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach zgodnie z ustalonym harmonogramem, nie 
rzadziej niż raz w półroczu  i po zakończeniu roku szkolnego 

 w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby 
zaproszone przez dyrektora 

 posiedzenia są protokołowane 

 uchwały Rady są podejmowane większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 
członków 

 wnioskuje w sprawach organizacyjnych placówki 
 

Rozdział  4 
Organizacja przedszkola 
 
1. Niepubliczne Przedszkole ,,DREPTUSIE” jest placówką oddziałową zlokalizowana w jednym 
budynku. 
2. Podstawowa jednostka organizacyjna placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych 
według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 
3. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 20. Grupa może funkcjonować przy niepełnej 
liczbie dzieci. 
4. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 30. 
5. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku od godziny 6.00 do 18.00, przez 11 miesięcy 
w roku kalendarzowym( miesiąc przerwy po uzgodnieniu z rodzicami), z wyjątkiem ustawowych 
dni świątecznych państwowych i kościelnych. 
6. Przedszkole zapewnia opiekę weekendową i nocną, którą reguluje odrębny regulamin. 
7. Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 
przedszkola i radę Pedagogiczną. 
8. Przedszkole może rozszerzać ofertę edukacyjną w zależności od potrzeb.  
 

Rozdział 5 
Rekrutacja do przedszkola 
 

1.Zapisy dziecka do przedszkola mogą mieć miejsce: 

 telefonicznie 

 za pomocą poczty elektronicznej 

 osobiście 
2. Umowa na piśmie zawierana między rodzicami lub prawnymi opiekunami dziecka a dyrektorem 
przedszkola jest umową obowiązującą jeden rok szkolny. 
3. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie do 20 września karty zgłoszenia oraz 
wpłacenie wpisowego. Wpisowe ma charakter jednorazowy i jest bezzwrotne. Obowiązuje kolejność 
zgłoszeń.  
4. Po przekroczeniu 30 dzieci na liście głównej dziecko może być wpisane na listę rezerwową. w 
przypadku gdy z listy głównej zrezygnuje jakieś dziecko na jego miejsce przychodzi chętne dziecko z 
listy rezerwowej. 
5. Nie przyprowadzenie dziecka do przedszkola w terminie 14 dni od daty podanej w karcie 
zgłoszeniowej jest równoznaczne ze skreśleniem z listy wychowanków. 
6. Dziecko może być skreślone z listy wychowanków przez dyrekcje przedszkola w przypadku gdy: 
a) zachowanie dziecka lub rodzica wykracza poza ogólne normy funkcjonowania w grupie społecznej 
b) rodzice nie uiścili opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do 10 dnia nieopłaconego miesiąca 
c) rodzic po otrzymaniu pisemnego wypowiedzenia umowy o przyjęcie dziecka do przedszkola ma 
prawo do odwołania się od decyzji w terminie 14 dni. Odwołanie rozpatruje Dyrekcja z Radą 
Pedagogiczną. Ostateczna decyzja zostaje przekazana rodzicom w formie pisemnej. 
 



 
 

Rozdział 6 
Wychowankowie przedszkola 

 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat. 
2. Do placówki mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat w przypadku: rodzeństwa dziecka 
uczęszczającego do przedszkola, wolnych miejsc w przedszkolu, dziecka pracownika oświaty. 
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 
szczególności do: 
a) pełnego harmonijnego rozwoju osobowości, 
b) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z 
zasadami higieny pracy umysłowej, 
c) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości podmiotowego traktowania, 
d) rozwijania własnych zainteresowań i zdolności 
e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów rozwojowych, 
f) przygotowania umożliwiającego osiągnięcie gotowości szkolnej, 
g) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, stan 
zdrowia, narodowość, akceptowanie ich potrzeb, 
h) opieki i ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej, bądź psychicznej, czy 
zaniedbania, 
i) poszanowania jego godności osobistej, 
j) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 
k) swobody wyrażania myśli i przekonań, 
l) akceptacji jego osoby.   
4. Przy niezachowaniu praw dziecka przez przedszkole, rodzic ma prawo do złożenia pisemnej skargi, 
która zostanie rozpatrzona na najbliższym posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Rodzic otrzyma pisemną 
odpowiedź do 7 dni od posiedzenia Rady, na której został rozpatrzona skarga. 
6. Do obowiązków dziecka w szczególności należą: 
a) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania, 
b) podporządkowanie się obowiązującym w grupie normą i zasadom współżycia społecznego, 
c) zdyscyplinowanie szczególnie podczas spacerów, wyjść i wyjazdów, 
d) nie oddalanie się od grupy, 
e) okazywanie szacunku nauczycielowi i innym osobom, 
f) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, szanowanie poglądów i 
przekonań innych osób, 
g) szanowanie koleżanek i kolegów i efektów ich pracy, 
h) przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek jako wspólnej 
własności, 
i) troska i dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń przedszkola przeznaczonych do zabawy i nauki, 
j) przestrzeganie zasad higieny osobistej, 
k) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji i problemów. 
 

Rozdział 7   
Rodzice wychowanków 
 
Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) dziecka należy:  
a) przestrzeganie zawartej z przedszkolem umowy oraz postanowień niniejszego statutu 
b) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej 
c) przyprowadzanie dziecka i odbieranie dziecka osobiście lub przez osobę upoważnioną 
zapewniającą bezpieczeństwo dziecka ( pełnoletnia, trzeźwa) 



d) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt i wyżywienie dziecka w przedszkolu 
e) respektowanie czasu pracy przedszkola 
f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne zawiadomienie o 
chorobach zakaźnych i zatruciach pokarmowych 
g) natychmiastowy  odbiór dziecka w przypadku zgłoszenia przez przedszkole choroby dziecka 
h) podawanie pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo 
i prawidłowe funkcjonowanie w grupie 
i) na bieżąco zapoznawanie się z informacjami na tablicy ogłoszeń dla rodziców 
j) troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka, przyprowadzanie dziecka w dobrej kondycji 
zdrowotnej 
k) współdziałanie z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i 
określanie drogi jego indywidualnego rozwoju 
 
Rodzice maja prawo do: 
a) zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w przedszkolu 
b) uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń dziecka 
c) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności 
wychowawczych i edukacyjnych oraz doborze udzielania dziecku pomocy 
d) wyboru zajęć dodatkowych dla dziecka 
e) udziału w zajęciach otwartych organizowanych przez przedszkole 
f) uczestnictwa w zebraniach rodziców  organizowanymi przez dyrekcje przedszkola 
g) pomocy w kontaktach ze specjalistami: logopedą i psychologiem 
h) wyrażania i przekazywania dyrekcji i nauczycielom informacji i wniosków dotyczących pracy 
przedszkola  

  

Rozdział 8 
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

Prawa i obowiązki nauczyciela 
 

  1.  W przedszkolu  zatrudnieni są nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym zgodnie z 
kwalifikacjami i na podstawie Kodeksu Pracy. Czas pracy nauczyciela jest określony zakresem jego 
obowiązków dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który ustala dyrektor w umowie o 
pracę i określa wynagrodzenia nauczycieli. Forma zatrudnienia to umowa o pracę na czas określony 
lub nieokreślony. Respektowane są przepisy wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela z uwzględnieniem artkułów obowiązujących w 
szkolnictwie niepublicznym. 
2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z 
obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność 
dziecka i respektuje jego prawa. 
3. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci na cały czas pobytu 
dziecka w przedszkolu, w tym w czasie uczestnictwa dziecka w imprezach ( zabawach) 
organizowanych przez przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z niedopełnienia 
obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.  
a) każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia, zarówno w budynku jak i na 
terenie placu zabaw.  
b) podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola dwóch opiekunów zapewnia opiekę  grupie 
maksymalnie 15 osobowej. Do obowiązków nauczyciela należy każdorazowo sprawdzanie stanu 
liczebnego grupy przed wyruszeniem z miejsca postoju i po przybyciu do celu. 
c) w razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do 
niezwłocznego zawiadomienia dyrektora, a uzasadnionych przypadkach do udzielenia pierwszej 
pomocy i wezwania pogotowia oraz powiadomienia rodziców.  



4. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań, dąży do 
pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich 
własnej inicjatywy. 
5. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego 
siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób jego 
własnych doświadczeń. 
6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczyciel współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 
lekarzem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów. 
7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne w celu poznania i 
zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci, zgodnie z obowiązującymi przepisami.  Sposób 
notowania zależy od ustaleń wewnętrznych. 
8. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy, podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, dba o 
warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych, troszczy się o estetykę pomieszczeń. 
9. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 
dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych wynikających w szczególności 
z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji dotyczącej dziecka, jego 
zachowania i rozwoju. 
10. Nauczyciel ma obowiązek realizacji zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających 
z bieżącej działalności placówki oraz zaleceń osób kontrolujących.  
11. Nauczyciel ma prawo do formułowania własnych programów nauczania i wychowania, za zgodą 
dyrektora przeszkolą, decydowania o podręcznikach, środkach i metodach nauczania i wychowania,  
reprezentowania placówki w środowisku. 

 
Prawa i obowiązki pracowników niepedagogicznych 
 

1.W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Kodeksu Pracy. 
2.Dyrektor przedszkola zatrudnia i zwalnia w/w pracowników oraz ustala zakres obowiązków 
pracowniczych. 
3.Obowiązki pracowników niepedagogicznych: 
a) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i otoczenia w 
ładzie i czystości 
b) przestrzegania zasad technologii i estetyki pomieszczeń, przepisów higieniczno – sanitarnych, 
dyscypliny pracy, BHP i p,poż. 
c) informowanie pracodawcę o wszelkich nieprawidłowościach 
d )dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola. 
4. Pracownicy niepedagogiczni maja prawo do proponowania zmian sprzyjających ich organizacji 
pracy. 
5.Wynagrodzenie ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych. 
 

Rozdział 9 
Sposoby finansowania 
 
1.Zasoby materialne przedszkola pochodzą z: 
a) czesnego 
b) darowizn 
c) dotacji z budżetu gminy 
d) innych wpływów 
2.Wysokość czesnego ustala dyrektor przedszkola 
 
 
 



Rozdział 10 
Postanowienia końcowe 
 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: nauczycieli, 
wychowanków, rodziców, pracowników niepedagogicznych. 
2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 
a) umieszczenie statutu na stronie internetowej przedszkola 
b) udostępnienie na życzenie statutu przez dyrektora 
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy 
Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 
4. Prawo nadania Statutu, wprowadzania zmian lub uzupełnień należy do prowadzącego placówkę. 
5. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 03 października 2011r. 
 
 
 
Prowadzący przedszkole  
Dyrektor:  Renata Kowalska 
 
 
Libiąż, dn. 28 września 2011r. 
 
 


