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Załącznik  
do uchwały nr 1/2017  
Rady Pedagogicznej  
z dnia 28 listopada 2017 r. 

 

STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA DREPTUSIE  

W LIBIĄŻU 

 

  
 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

          § 1. 1. Statut Niepublicznego Przedszkola Dreptusie został opracowany na podstawie 

art. 98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59), w 

związku z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Przepisy wprowadzające ustawę 

– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60); 

           2. Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ, Deklaracji Praw 

Dziecka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych. 

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

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole Dreptusie w Libiążu, 

ul. Paderewskiego 6; 

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

(Dz. U. z 2017 r., poz. 59); 

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

systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 

60, 949 i 1292); 

4) Karcie Nauczyciela – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 

Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola Dreptusie w 

Libiążu; 

6) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola Dreptusie w 

Libiążu; 

7) radzie pedagogicznej - należy przez to rozumieć radę pedagogiczną Niepublicznego 

Przedszkola Dreptusie w Libiążu; 

8) rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców oraz osoby lub podmioty sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

9) nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika 

pedagogicznego przedszkola; 

10) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

wychowawczej powierzono jeden z oddziałów w przedszkolu; 

11) nauczycielu specjaliście – należy przez to rozumieć nauczyciela specjalistę, który 

współorganizuje nauczanie dla uczniów z autyzmem, z zespołem Aspergera, niepełno- 

sprawnościami sprzężonymi; 

12) organie prowadzącym przedszkole – należy przez to rozumieć Renatę Kowalską Centrum 

Edukacyjne ABC; 

13) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego 

Kuratora Oświaty. 
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ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

    § 3. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców 

wynikające  w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

          2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.   

         3. Do zadań przedszkola należy: 

1)wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

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

poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) 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 możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
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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 umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

           § 4. 1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

           2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i 

zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz 

rozpoznawaniu indywidulanych możliwości 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 życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.  

           3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i 

nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.  

          4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest 

dobrowolne i nieodpłatne. 

          5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor.  

          6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom 

nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.  

          7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w 

formie: 

1)  zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznych;  

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, z zastrzeżeniem ust. 12; 

4) porad i konsultacji.  

          8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 

organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

          9. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

należy:  

1) organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej 

dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką 

potrzebę;  

3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów 

oraz bieżącej pracy z dzieckiem, z zastrzeżeniem ust. 12; 

4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane; 
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5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, 

okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w których 

poszczególne formy pomocy będą realizowane.  

          10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

trakcie bieżącej pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych 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 życiu 

przedszkola;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności 

w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań; 

6) 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 zakończoną 

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

7)  prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami.  

          11. Przepisy ust. 1 – 10 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie o 

potrzebie indywidulanego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

uwzględnia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.  

          12. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla:  

1) dzieci objętych kształceniem specjalnym;   

2) dzieci objętych indywidualnym rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym.  

          13. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

          14. Warunki objęcia dziecka zindywidualizowaną ścieżką realizacji obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego oraz jej organizację określają przepisy, o których 

mowa w ust. 14.    

          15. 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. 

           § 5. 1. Zadania przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez:  

1) dobrze opracowany program wychowania przedszkolnego;  

2) odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji 

programów wychowania przedszkolnego; 

3) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 

4) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka.  

           2. Przy realizacji zadań przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny                     

rozwój dziecka poprzez:  

1) dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i 

zainteresowania dziecka; 

2) tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych 

zachowań dziecka;  
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           3. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu 

pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.  

     4. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:  

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny 

dziecka;  

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w 

celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego 

potrzeb;   

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w 

zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia  

z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i 

jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.  

          3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w 

szkole poprzez:  

1)    systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka; 

2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 

3)  opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole.  

4. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności 

uwzględnia rodzaj niepełnosprawności.  

 

ROZDZIAŁ 3 

 SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI 

          § 6. 1. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 

         2. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad: 

1)  wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela; 

2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej;  

3) podczas spacerów poza terenem przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch 

opiekunów;  

4) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa regulamin 

spacerów  i wycieczek; 

5)  sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny; 

6)  stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym;  

7)  gorące posiłki są spożywane wyłącznie w  pomieszczeniu wydzielonych w tym celu; 

8)  stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.. 

          3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez: 

1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą;  

2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa;  

3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą;  

4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym 

stosowanej diety;  

5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest 

specjalne postępowanie. 

          4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:  

1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 

życia dzieci;  
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2) przeprowadza się również zajęcia z pielęgniarką, dietetykiem i  lekarzem pediatrą;  

3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę;  

4) tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie; 

          5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się według    

następujących zasad: 

1) za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice, na 

nich spoczywa obowiązek przyprowadzania i odbierania dzieci z przeszkolą; 

2) rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu 

dyżur w sali; 

3) nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w 

związku z czym rodzic zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do sali, przed przekazaniem 

i po odebraniu odpowiedzialność spoczywa na rodzicu, nawet gdy dziecko przebywa na 

terenie przedszkola; 

4) osoba odbierająca dziecko od rodzica ma obowiązek zwrócenia uwagi czy dziecko nie 

wnosi zabawek czy przedmiotów mających cechy niebezpieczne stwarzające zagrożenie; 

5) dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola, 

nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka; 

6) rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 

udzielania wyczerpujących informacji na ten temat, alergie pokarmowe należy zgłaszać 

wyłącznie pisemnie; 

7) po każdej nieobecności dziecka spowodowanego chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są  

do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego leczenie; 

8) dzieci należy przyprowadzać do przedszkola od godziny 6.30 do 9.00 lub w dowolnym 

czasie, po wcześniejszym poinformowaniu przedszkola o godzinie przybycia; 

9)   dziecko powinno być odebrane do godziny 16.30; 

10) wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców; 

11) wypełnione oświadczenia o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie 

dziecka rodzice przekazują nauczycielom na początku każdego roku szkolnego; 

12) w szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w 

oświadczeniu po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora przedszkola lub 

nauczyciela; 

13) dzieci z przedszkola mogą odbierać tylko osoby pełnoletnie; 

14) rodzice  ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 

przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę; 

15) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (np. pod wpływem alkoholu, narkotyków, agresywne zachowanie) będzie 

wskazywał na to, ze nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa, personel 

przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy, w 

tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, dziecka lub inną osobę upoważnioną do 

odbioru; jeśli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję; 

16) życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzecznictwo sądowe; 

17) obowiązkiem nauczyciela jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w oświadczeniu; 
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18) fakt odebrania dziecka stanowi podpis złożony na karcie obecności dziecka przez 

rodziców lub osoby upoważnione do odbioru dziecka; 

19) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do 

odbioru o zaistniałym fakcie; 

20) w przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów ( tel. komórkowy, dom, praca) 

nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do 

odbioru dziecka nauczyciel oczekuje w placówce przedszkolnej 30 minut; 

21) po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola; dyrektor 

przedszkola podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji  

o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami dziecka; 

22) w przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje 

decyzję o powiadomieniu policji; 

23) rodzice, opiekunowie lub osoby upoważnione, którzy  odbiorą dziecko po upływie czasu 

pracy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania zapisów zawartych w załączniku nr 1 do 

umowy o sprawowanie opieki; 

24) za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

odpowiedzialni są rodzice i nauczyciel; 

25) główne wejście powinno być przez cały czas zamknięte w taki sposób, aby uniemożliwić 

dziecku samowolne opuszczenie przedszkola. 

 

ROZDZIAŁ 4 

FORMY WSPÓLDZIAŁANIA Z RODZICAMI 

 

          § 7. 1. Przedszkole ściśle współpracuje z domem rodzinnym wychowanków, 

uwzględniając przede wszystkim zasadniczą rolę rodziny w zaspokajaniu podstawowych 

potrzeb dziecka, takich jak potrzeba miłości, przynależności, akceptacji, bezpieczeństwa, 

kontaktu emocjonalnego, aktywności i samodzielności.  

           2. Przedszkole podejmuje wspólne działania z rodzicami wychowanków w celu 

wspólnego uzgadniania kierunku i zakresu działań realizowanego procesu wychowawczego.  

           3. Częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie 

informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział 

oraz rodziców.  

           4. Przedszkole współpracuje z rodzicami poprzez:  

1) organizację ogólnych zebrań z rodzicami prowadzonych przez dyrektora przedszkola, które 

dotyczą spraw organizacyjnych, dydaktycznych i wychowawczych przedszkola;  

2) organizację zebrań poszczególnych oddziałów wg harmonogramu, które pozwalają 

ukierunkować i ujednolicić wspólne działania w zakresie wychowania i edukacji 

przedszkolnej dzieci w danym oddziale oraz służą wymianie informacji na temat dziecka, 

jego rozwoju i predyspozycji;  

3) prowadzenie indywidualnych konsultacji dla rodziców, rozmów indywidualnych z 

dyrektorem przedszkola, nauczycielami, specjalistami w zależności od potrzeb w trakcie, 

których rodzice mogą uzyskać informację na temat osiągnięć swojego dziecka, ustalić z 

nauczycielem sposób dalszej pracy z dzieckiem, uzyskać formy wsparcia pedagogicznego i 

psychologicznego;  

4) organizowanie wspólnych spotkań okolicznościowych np. Dzień Babci i Dziadka, Mamy i 

Taty, jasełka, Dzień Dziecka, wycieczki, imprezy plenerowe i inne z udziałem rodziców;  

5) informacje umieszczane na stronie internetowej przedszkola;  
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6) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;  

7) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;  

8) organizację zajęć otwartych, podczas których rodzice w bezpośredni i aktywny sposób 

poznają realizowane w przedszkolu zadania i stosowane metody pracy oraz mają okazję 

obserwować własne dziecko w działaniu; 

7) organizację kącika dla rodziców, redagowanie gazetki przedszkolnej pełniących funkcję 

informacyjną, zawierające ciekawe artykuły dotyczące zagadnień wychowawczych, 

opiekuńczych i dydaktycznych, porady specjalistyczne, recenzje literatury dla dzieci i 

rodziców;  

8) organizowanie akcji charytatywnych polegających na zbiórce w przedszkolu zabawek, 

książek, odzieży, czy karmy dla zwierząt.  

          § 8. 1. Po zakończeniu rekrutacji dzieci na następny rok szkolny, przedszkole 

organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich rodziców w celu:  

1) obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem poza domem;  

2) umożliwienia obserwacji stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;  

3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;  

4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal zajęć dzieci. 

           2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzice dziecka przekazują dyrektorowi 

przedszkola informacje uznane za istotne dotyczące stanu zdrowia, stosowanej diecie i 

rozwoju psychofizycznego dziecka. 

           3. Rodzic ma prawo zwrócenia się do dyrektora przedszkola z wnioskiem  

1) objęcie dziecka nauką religii; 

2) objęcie dziecka indywidualnym nauczaniem. 

           5. Nauczyciele oddziału mogą zwołać nadzwyczajne zebrania rodziców z własnej 

inicjatywy lub na wniosek dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej. O każdym 

nadzwyczajnym zebraniu wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania dyrektora 

przedszkola.  

           6. Nauczyciele mogą komunikować się z rodzicami wykorzystując: telefon lub pocztę 

e-mailową.  
 

ROZDZIAŁ 5 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

           § 9. 1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola; 

2) rada pedagogiczna; 

           2. Kompetencje dyrektora przedszkola: 

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi w przedszkolu oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w 

czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

6) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola; 

9) wydaje decyzje administracyjne w sprawie: 

a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego 

przygotowania przedszkolnego; 
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b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 

10) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

11) co najmniej raz w roku dokonuje kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i 

higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich poprawy; 

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 przedszkolu  

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w 

sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;  

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola;  

3) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 

pracy, bhp i p. poż.. 

           4. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za:  

1)  wychowawczo-dydaktyczny poziom przedszkola;  

2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących;  

3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci; 

4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;  

5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy.  

           5. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i 

rodzicami. 

           6. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

           7. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. 

           8. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego. 

           § 10. 1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. 

           2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w 

przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 

doradczym, osoby zapraszane przez jej 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 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

           3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

           4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w 

miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=14-05-2009&qplikid=1#P1A6
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           5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z „Regulaminem działalności rady pedagogicznej”. 

           6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych;  

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

przedszkola; 

5) ustalanie regulaminu swojej działalności;  

6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian. 

      7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację tygodniowego 

rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów, uwzględniając potrzeby 

i zainteresowania dzieci; 
2) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego;  

           8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy jej członków.  

           9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z 

przepisami prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo 

oświatowe.  
      10. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  

      11. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

            12.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

            13. Zadania i obowiązki przewodniczącego rady pedagogicznej oraz członków rady 

pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań 

rady pedagogicznej, określa ,,Regulaminu działalności rady pedagogicznej Niepublicznego 

Przedszkola Dreptusie w Libiążu”. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

            § 11. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

            2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów.  

  

       ROZDZIAŁ 6 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

           §12. 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

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

czas ich pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego;  

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

           § 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący 

dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.  

           2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 
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           3. W przypadku oddziału terapeutycznego zatrudnia się nauczycieli wspomagających        

z odpowiednimi kwalifikacjami.  

           4. W przypadku oddziału terapeutycznego liczba dzieci niepełnosprawnych wynosi od 

2 do 4. 

           § 14. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w 

przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

          2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia 

opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespołowym i indywidualny.  

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

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 

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

           § 15.1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych 

określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej z 

uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań 

rodziców.  

           2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowań dzieci. 

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

           4. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość 

korzystania z: 

1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opiek;  

2) pomieszczeń do zajęć terapeutycznych; 

3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni, 

4) placu zabaw, 

5) posiłków. 

           § 16. 1. Przedszkole pracuje od poniedziałku do piątku przez 11 miesięcy w roku 

kalendarzowym z wyjątkiem ustawowych dni świątecznych państwowych i kościelnych. Czas 

pracy przedszkola oraz wakacyjnej przerwy jest uzgadniany z rodzicami. 
            2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin; przedszkole jest czynne w 

godzinach od 6.30 do 16.30. od poniedziałku do piątku. 

      § 17. 1.  Działalność placówki finansowana jest z:  

1) dotacji z Urzędu Miasta Libiąża; 

2) opłat za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszonych przez rodziców;  

3) darowizn pozyskiwanych z różnych źródeł; 

4) innych funduszy. 

           2. Formą wsparcia działalności przedszkola mogą być fundusze unijne przekazywane 

w ramach projektów z funduszy UE, w tym regionalnych i ogólnych programów 

operacyjnych.  

           § 18. 1. Opłatę za pobyt dziecka w placówce ustala organ prowadzący. W skład opłaty 

wchodzą: czesne, koszty wyżywienia, zajęcia ponadwymiarowe, współorganizacja wycieczek 

i wyjazdów dzieci, okolicznościowe upominki dla dzieci, udział w teatrzykach i spektaklach 

organizowanych w przedszkolu, programy dydaktyczne dla dzieci i nauczycieli.  

           §19.1. Organ prowadzący podpisuje z rodzicem umowę cywilnoprawną o świadczenie 

usług  w przedszkolu. 

 

ROZDZIAŁ 7 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA 
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          § 20.1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. 

           2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola 

regulują przepisy Kodeksu pracy.  

           3. Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu korzystają z uprawnień Karty Nauczyciela 

przewidzianych dla nauczycieli niepublicznych przedszkoli.  

           4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

           § 21. 1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, 

opiekuńczych ma za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i 

troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. 

           2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 

           3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami 

program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do 

użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. 

Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

           4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

           5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

           6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień 

pracy. 

           7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu 

wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne 

wynagrodzenie. 

           8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

           9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania 

przedszkolnego i korelowania ich treści;  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów 

ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej; 

3) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnianiu 

ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego. 

          10. Inne zadania nauczycieli: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I 

szkoły podstawowej; 

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 
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5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 

7)   eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z 

programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania 

informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań 

grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów 

indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w 

których mogą brać udział zainteresowani rodzice; 

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących; 

11) czynny udział w pracach rady pedagogicznej; 

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

turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa; 

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-

dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji 

dotyczących dzieci; 

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych; 

16) przestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej; 

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich 

rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka; 

c) włączenia ich w działalność przedszkola; 

18)prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z 

obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej pracy; 

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, rady 

pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych; 

21) udział w pracach zespołów ds. ewaluacji wewnętrznej; 

22) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z 

bieżącej działalności placówki.  

      § 22. 1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 

ustalenia stanu mowy dziecka; 

2)  prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

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

pedagogicznej. 

      2. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
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dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych 

stron dziecka; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka, określenia 

odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań 

profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla 

dzieci, rodziców i nauczycieli; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku 

przedszkolnym i poza przedszkolnym dziecka; 

5) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z potrzeb 

wychowawczych i edukacyjnych. 

      3. Nauczyciel ma prawo do: 

1) tworzenia i realizowania autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za 

zgodą dyrektora; 

2)  decydowania o stosowanych metodach oraz środkach dydaktycznych; 

3) korzystania z pomocy wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych. 

       § 23. 1. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują 

indywidualny kontakt z rodzicami w celu: 

1) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci; 

2) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych; 

3) udzielania informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

4) włączania rodziców w działalność przedszkola. 

       § 24. 1. Informacji na temat dziecka nauczyciel może udzielić tylko rodzicowi lub 

opiekunowi prawnemu. 

       § 25. 1. Nauczyciele odpowiadają za jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej i 

opiekuńczej, jej wyniki oraz za bezpieczeństwo dzieci powierzonych ich opiece.  

        2. Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż. , a 

także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi 

informując o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków; 

3) niezwłocznie przerwać i wyprowadzić dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan 

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

5) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do 

prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela, jeżeli sala 

do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do 

dyrektora przedszkola celem usunięcia usterek, do czasu naprawienia usterek nauczyciel 

ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu;  

6) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy;  

7) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu;  

8) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować 

skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;  

9)  udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

10) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora 

przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych; 

11) nauczyciel kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, łazienka, plac 

zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia; 
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12) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi.  

       3. Nauczyciel - instruktor, trener, specjalista, prowadzący dodatkowe zajęcia 

odpowiada za:  

1) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój 

powierzonych jego opiece dzieci; 

2)  planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za 

ich jakość; 

3)  dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do 

pracy w należytym stanie. 

       § 26. 1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i 

nauczania dzieci nauczyciele:  

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat 

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju i 

zachowania ich dziecka;  

2)  udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

3)  organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną; 

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

przedszkolu. 

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

oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość.  

      3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

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

jednotygodniowym; 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności; 

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym; 

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich. 

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

poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem;  

2) kartę obserwacji rozwoju dziecka; 

3) analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

       5. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, 

psychologiczną i pedagogiczną. 

       6. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich 

częstotliwość: 

1) w miesiącu ostatni czwartek sierpnia organizowane jest zebranie organizacyjne, w 

trakcie którego dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem 

przedszkola na dany rok szkolny, a nauczyciele z programem wychowania przedszkolnego 

(konkretnych oddziałów przedszkolnych); 

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

wstępnej dzieci w zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju i propozycji działań 

wspomagających; 

3) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania 

przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i 

decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie; 

4) konsultacje indywidualne 1 raz w miesiącu; 

5) zebrania ogólne z rodzicami co najmniej 1 raz na kwartał. 

        § 27. 1. Obowiązki pomocy nauczyciela obejmują: 
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1) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków 

zlecane przez nauczycielkę oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu zajęć 

dzieci w ciągu dnia a mianowicie: 

a) pomoc nauczycielce w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo-wychowawczej; 

b) wspieranie dzieci w czynnościach samoobsługowych (ubieraniu, jedzeniu, wyjściach do 

toalety, myciu rąk); 

c) przygotowanie do posiłków, pomoc w czasie spożywania posiłków przez dzieci;  

d) uczestniczenie w wycieczkach i spacerach dzieci; 

e) organizowanie wypoczynku dzieci i czuwanie nad nim (grupa młodsza), 

f) utrzymywanie w ładzie i porządku przydzielonego oddziału; 

g) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie wychowanków; 

h) dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy oraz zabezpieczenie mienia przedszkola; 

i) przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów i zarządzeń. 

       3. Każdy z pracowników zna i respektuje Konwencję Praw Dziecka. 

 

ROZDZIAŁ 8 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW 

       § 28. 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi 

przepisami.  

       2. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, 

ochronę przed przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

       3. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

przedszkola na miarę własnych możliwości; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i 

innych pracowników przedszkola;  

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

      § 29. 1. Współpraca rodziców z przedszkolem może odbywać się w następujących 

formach: 

1) zebrań grupowych;  

2) konsultacji i rozmów indywidualnych z dyrektorem lub nauczycielem; 

3) pedagogizacji rodziców; 

4) kącików informacyjnych dla rodziców; 

5) zajęć otwartych; 

6) wspólnych imprez połączonych z prezentacją umiejętności dzieci; 

7) spotkań integracyjnych, festynów rodzinnych itp. 

      § 30. 1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną 

przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 



17 
 

3)  terminowe uiszczanie opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu; 

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

5) współdziałania z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na 

dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju; 

6) podjęcie decyzji o ubezpieczeniu dziecka uczęszczającego do przedszkola od następstw 

nieszczęśliwego wypadku, które jest dobrowolne. 

       § 31. 1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem wychowania, nauczania i opieki realizowanym w 

przedszkolu; 

2) uzyskania bieżącej, rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń 

dziecka; 

3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi opinii na temat pracy przedszkola 

podczas spotkań indywidualnych, zebrań ogólnych, w formie pisemnej lub mailem: 

przedszkole.dreptusie@gmail.com.; 

5) przebywania w placówce podczas uroczystości, konsultacji z nauczycielem, dyrektorem 

oraz brania udziału w zajęciach otwartych, po wcześniejszym uzgodnieniu z wychowawcą 

oddziału; 

6) ubezpieczenia dziecka w grupowym ubezpieczeniu następstw nieszczęśliwych 

wypadków w przedszkolu. 

       § 32. 1. Organ prowadzący może podjąć decyzję skreślenia dziecka z listy 

przedszkolaków w przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w 

przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni; 

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i 

innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w 

przedszkolu trybu postępowania.  

       2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu 

za potwierdzeniem odbioru; 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa z 

rodzicami; 

3)  zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych; 

4) przedstawienie członkom rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów 

statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 

5)  podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków; 

6)  rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług. 

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

administracyjnej. 

      § 33. 1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

      2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub w innej formie 

wychowania przedszkolnego. 

       3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może 

także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
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       4. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w 

przedszkolu. 

       5. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu 

prowadzącego. 

 

ROZDZIAŁ 9 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

      § 34. 1. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

      2. Przedszkole jest placówka niepubliczną. Pełna nazwa brzmi – Niepubliczne 

Przedszkole „ Dreptusie”. 

      § 35. 1. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, 

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi. 

       § 36. 1. Statut może być zmieniony przez organ prowadzący. Wszelkie zmiany statutu 

wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie później niż na 7 dni 

przed ich wejściem w życie. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek 

organów przedszkola, organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany 

przepisów. 

       2. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu rady 

pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie rady pedagogicznej 

mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada pedagogiczna 

głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut. 

        3. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu 

jednolitego statutu. 

        4. Z treścią statutu przedszkola można zapoznać się w biurze przedszkola oraz na 

stronie internetowej przedszkola.  

        § 37. 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu pracy i Kodeksu cywilnego.  

        § 38. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Niepublicznego 

Przedszkola „ Dreptusie” w Libiążu  z dnia 26 sierpnia 2014 r.  

        2. Statut Niepublicznego Przedszkola „Dreptusie” w Libiążu w powyższym brzmieniu 

wchodzi w życie z dniem 30.11.2017 roku. 

 

Libiąż, dnia 28.11.2017 r. 

 


