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Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1. 

1. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu. 

2. Siedzibą przedszkola jest obiekt w Nowym Tomyślu, znajdujący się przy ulicy                        

3 Stycznia 70, w którym funkcjonuje 6 oddziałów przedszkolnych, w tym 2 oddziały 

integracyjne. 

3. Przedszkole prowadzi wychowanie przedszkolne dzieci w wieku  3 do 6 lat. 

4. Przedszkole posługuje się pieczęcią: 

PRZEDSZKOLE NR 3 

„BAJKOWE ZACISZE” 

64-300 Nowy Tomyśl, ul. 3 Stycznia 70 

Tel. 61 44 22 736 

NIP 788-198-53-81 REGON 301614210 

 

§  2. 

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Nowy Tomyśl.     

2. Siedziba organu prowadzącego znajduje się w Urzędzie Miejskim ul. Poznańska 33,  

a. 64-300 Nowy Tomyśl. 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty. 

 

§  3. 

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

1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym 

Tomyślu; 

2. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze”                              

w Nowym Tomyślu; 

3. nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola; 

4. rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby sprawujące 

pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

5. innych pracownikach – należy przez to rozumieć wszystkich pracowników administracji                 

i obsługi. 
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  Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 4. 

Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa: 

1. realizowanie programów wychowania przedszkolnego uwzględniających podstawę 

programową wychowania; 

2. przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3. zapewnianie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki w czasie ustalonym przez organ 

prowadzący; 

4. wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka; 

5. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz 

nauczycielom; 

6. organizowanie opieki dzieciom niepełnosprawnym; 

7. zapewnienie opieki dzieciom przebywającym w przedszkolu z uwzględnieniem zasad 

bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia, zatrudnianie nauczycieli 

posiadających odpowiednie kwalifikacje; 

8. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                       

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

9. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

10. wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

11. 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; 

12. wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych                  

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                                  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

13. wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

14. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących                  

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

15. 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; 

16. 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; 

17. tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 
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oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka; 

18. tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

19. współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

20. 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; 

21. 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; 

22. systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące                 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

23. zorganizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej; 

24. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 5. 

Cele i zadania, o których mowa w § 4, przedszkole realizuje w ramach następujących obszarach 

edukacyjnych: 

1. fizyczny obszar rozwoju dziecka; 

2. emocjonalny obszar rozwoju dziecka; 

3. społeczny obszar rozwoju dziecka; 

4. poznawczy obszar rozwoju dziecka. 

 

§ 6. 

Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu                      

o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego. 

 

§ 7. 

Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1. organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem, 

predyspozycji rozwojowych dziecka; 

2. dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

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

aktywności; 

4. indywidualizację tempa pracy wychowawczo-dydaktycznej z dzieci niepełnosprawnymi, 

stosowanie specyficznej organizacji zabawy i nauki oraz metod pracy, prowadzenie zajęć 
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zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej                 

i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka. 

 

§ 8. 

Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

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

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

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

zadań realizowanych w przedszkolu. 

 

§ 9. 

Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola to: 

1. zajęcia wspierające rozwój dziecka, przy wykorzystaniu każdej sytuacji i momentu pobytu 

dziecka w przedszkolu, tj. czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek               

i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie                                

i rozbieranie oraz zajęcia kierowane: 

a) organizowane przez nauczycieli, po wzięciu pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwań poznawczych i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy, konieczności tworzenia stosownych nawyków 

ruchowych u dzieci,  

b) wykorzystujące każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do 

osiągnięcia dojrzałości szkolnej;  

c) gimnastyka, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom 

postawy. 

2. zajęcia edukacyjne z języka angielskiego, rytmiki; 

3. koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne; 

4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej; 

5. zajęcia rewalidacyjne i korekcyjno-kompensacyjne; 

6. zajęcia z religii organizowane na pisemne życzenie rodziców; 

7. spontaniczna działalność dzieci, samodzielna zabawa. 
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Rozdział 3 

Organizacja pracy przedszkola 

 

§ 10. 

1. Przedszkole jest czynne 10 godzin dziennie, od godziny 6.30 do godziny 16.30. 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący oraz na wniosek Dyrektora przedszkola lub rady rodziców. 

3. W czasie przerw (dyżur) Dyrektor organizuje pracę przedszkola odpowiednio do potrzeb 

oraz aspektów ekonomiczno-racjonalnych.  

4. Zwiększono liczę dzieci na dyżur w okresach między świątecznym. Dyżur organizuje się dla 

10 % przedszkolaków z ogólnej ilości dzieci zapisanych w danym roku szkolnym. 

5. Informację o terminach przerw w pracy przedszkola, o których mowa w ust. 2, dziennych 

rozkładach dnia i czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszcza się 

na tablicy ogłoszeń.  

 

§ 11. 

Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizowane jest w integracji z dziećmi 

pełnosprawnymi. 

 

§ 12. 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola 

obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej niż 5 

dzieci niepełnosprawnych. 

3. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci niepełnosprawnych w oddziale integracyjnym 

może być wyższa niż określona w ust. 2, jeżeli dziecko uczęszczające do tego oddziału 

uzyska orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane z uwagi                                   

na niepełnosprawność w trakcie roku szkolnego.  

4. Doboru dzieci do oddziału integracyjnego dokonuje Dyrektor za zgodą ich rodziców,               

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych.  

 

§ 13. 

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje:  

a) sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

b) bibliotekę, 

c) pomieszczenia administracyjne (gabinet Dyrektora, pokój referenta do spraw 

zaopatrzenia), 

d) gabinet logopedy, 

e) salę doświadczania świata, 

f) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnia, 

g) pomieszczenia gospodarcze i kuchenne, 

h) plac zabaw i plac manewrowy. 
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2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie w/w pomieszczeń jest Dyrektor, który przekazuje 

tę odpowiedzialność poszczególnym nauczycielom, pracownikom administracyjno-

obsługowym, woźnym w tych pomieszczeniach. 

 

§ 14. 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwość z korzystania z: 

a) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki wraz z niezbędnym wyposażeniem, 

b) placu zabaw, 

c) placu manewrowego, 

d) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni. 

2. W salach organizuje się jako stałe kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, 

przyrodniczy. Jako czasowe organizuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, 

świętami okolicznościowymi itp. 

3. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane                    

w motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk 

oraz zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do 

prowadzenia własnych eksperymentów. Każde dziecko ma możliwość korzystania               

z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych. 

4. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone 

na odpoczynek dzieci (mata lub leżak), jak również elementy wyposażenia odpowiednie dla 

dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

5. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich 

spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania 

potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich komponowania. 

6. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed 

posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer. 

 

§ 15. 

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki                      

w przedszkolu trwa 60 minut. 

2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi:  

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych trwa 60 minut. 

4. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 3, 

w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka łączny czas tych zajęć                   

w okresie tygodniowym.  

5. Elementem codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej jest organizacja zajęć 

na świeżym powietrzu. 

 

§ 16. 

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli zależnie 

od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań. 
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1. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej                            

i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem              

do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.  

2. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać 

przesunięty do pracy w innej grupie. 

3. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych 

w roku szkolnym podejmuje Dyrektor. 

 

§ 17. 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia (organizacja zabawy, nauki                                 

i wypoczynku, powtarzające się systematycznie fazy, które pozwalają dziecku na stopniowe 

zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, 

zapewniając mu zdrowy rozwój) ustalony przez Dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań               

i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.  

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

 

§ 18. 

Sprawując opiekę nad dziećmi, przestrzega się w przedszkolu niżej wymienionych zasad 

bezpieczeństwa: 

1. W czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć na placu zabaw dzieci są pod stałą opieką 

nauczyciela, który organizuje im różnorodne formy zajęć i zabaw zespołowych oraz 

indywidualnych, zgodnie z przyjętym programem i ustalonym planem zajęć. 

2. Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych odpowiedzialna jest osoba 

prowadząca. 

3. Wyznaczona przez Dyrektora osoba zobowiązana jest do kontroli terenu placu zabaw pod   

kątem bezpieczeństwa dzieci i zgłaszania wszelkich zagrożeń Dyrektorowi. 

4. Nauczyciel  zobowiązany  jest  do  kontroli  sali i terenu  placu zabaw przed rozpoczęciem 

korzystania z obiektów przez dzieci. 

5. Pracownicy przedszkola zobowiązani do zapewnienia bądź udzielenia dzieciom pierwszej 

pomocy przedmedycznej i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku. 

6. Wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie dla innych są 

natychmiast eliminowane przez nauczyciela. 

7. W przypadku obecności na terenie przedszkola osób postronnych, pracownicy przedszkola 

zwracają się do nich z prośbą o wyjaśnienie celu pobytu i zawiadamiają o tym fakcie 

Dyrektora przedszkola. 

8.  Wszelkie dostrzeżone zdarzenia noszące znamiona przestępstwa lub stanowiące zagrożenie 

dla zdrowia lub życia dzieci są natychmiast zgłaszane przez pracowników Dyrektorowi 

przedszkola. 

9.  Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola, niezależnie                 

od zajmowanego stanowiska. 

10.  Każda wycieczka (zgodnie  z  ustalonym  regulaminem)  powinna  być wcześniej zgłoszona 

i uzgodniona z Dyrektorem przedszkola. 

11.  W wycieczkach turystyczno-krajoznawczych nie mogą brać udziału dzieci, w stosunku                         

do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. 

12.  Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzania liczebności grupy. 
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13.  Nauczyciel kontroluje oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczenia, w którym 

przebywają dzieci oraz odpowiada za dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków 

antropometrycznych dzieci. 

14.  Dyrektor odpowiada za wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal 

dydaktycznych, wyposażenie apteczki w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy   

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy. 

 

§ 19. 

Organizacja spacerów. 

1. Spacery poza teren przedszkola odbywają się w obecności nauczyciela oraz dodatkowo 

upoważnionych osób: pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej w stosunku - na każde 15 

dzieci przypada 1 opiekun. 

2. Jeżeli liczba dzieci wynosi 15 lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod opieką 

nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. 

3. Spacery poza teren przedszkola grup integracyjnych odbywają się w obecności nauczyciela 

wychowawcy, nauczyciela wspomagającego oraz dodatkowo upoważnionych osób: pomocy 

nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców. 

4. W czasie marszu jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu. 

5. Uczestnicy spaceru powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca                           

i warunków atmosferycznych. Każde dziecko ubrane jest w kamizelkę odblaskową. 

6. W mieście należy poruszać się po chodnikach, a poza miastem - lewą stroną drogi, 

pojedynczo, ustępując z drogi nadjeżdżającym pojazdom. 

7. W lesie należy poruszać się po znakowanych szlakach turystycznych (na terenie parków 

narodowych lub krajobrazowych - wyłącznie) lub wyznaczonych ścieżkach.  

8. Przed wyruszeniem z przedszkola nauczyciel przypomina dzieciom o zasadach poruszania 

się po drogach i po lesie. 

 

§ 20. 

Organizacja wycieczek. 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni uczestników wyjazdu pisemnie oświadczają,                         

iż wyrażają zgodę na udział ich podopiecznych w wycieczce/imprezie. 

2. Dyrektor wyraża zgodę na zorganizowanie wycieczek i imprez oraz zapewnia opiekę                   

i bezpieczeństwo dzieciom podczas wycieczek i imprez. 

3. Odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki i imprezy ponosi Dyrektor. Dla 

zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi biorącymi udział w wycieczce (imprezie) 

Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów, których liczba uzależniona jest                     

od wieku i liczby uczestników, miejsca wycieczki, rodzaju środka lokomocji. 

4. Przy ustaleniu liczby opiekunów Dyrektor uwzględnia ich doświadczenie w organizacji 

wycieczek, sposób zorganizowania wycieczki, niepełnosprawność dzieci itp.  

5. Wycieczki odbywają się w obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób: 

pomocy nauczyciela, woźnej oddziałowej lub rodziców w stosunku - na każde 10 dzieci 

przypada 1 opiekun; jeżeli liczba dzieci wynosi 10 lub mniej na wycieczkę dzieci udają się 

pod opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. 

6. Wycieczki grup  integracyjnych odbywają się w obecności nauczyciela wychowawcy, 

nauczyciela wspomagającego  oraz dodatkowo upoważnionych osób: pomocy nauczyciela, 
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woźnej oddziałowej lub rodziców; Dyrektor deleguje  odpowiednią liczbę opiekunów, 

biorąc pod uwagę liczbę dzieci niepełnosprawnych i stopień niepełnosprawności; 

7. Obowiązkiem opiekunów jest dopilnowanie dzieci w czasie jazdy (dzieci nie mogą chodzić 

po autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, wyrzucać śmieci przez okno, itd.); 

8. Opiekun wycieczki lub imprezy jest obowiązany sprawdzać stan liczbowy uczestników 

przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz                       

po przybyciu do punktu docelowego, 

9. Przed wyruszeniem na wycieczkę należy zaopatrzyć się w odpowiednio wyposażoną 

apteczkę. 

10. Przed wyjazdem na wycieczkę opiekunowie są zobowiązani do zaznajomienia dzieci                  

z zasadami bezpieczeństwa na jezdniach, drogach, w autokarze, na peronach kolejowych 

(przejazdy PKP), na szlakach turystycznych. 

11. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać ubiór (szczególnie buty) odpowiedni do miejsca                           

i warunków atmosferycznych. Każde dziecko ubrane jest w kamizelkę odblaskową. 

 

§ 21. 

1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. 

Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta. 

2. W przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć osoby skierowanie na odbycie stażu 

przez odpowiednie instytucje. 

3. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki. 

4. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez 

uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. 

Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców                        

lub opiekunów prawnych. 

 

§ 22. 

1. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich 

zaciekawienie elementami otoczenia. 

2. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu 

wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, 

a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne - 

obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3. Nauczyciele informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają                   

do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego. 

4. Nauczyciele opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku 

mają rozpocząć naukę w szkole. 

 

§ 23. 

Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1. zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 

2. zajęcia rewalidacji indywidualnej, 
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3. zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

 

§ 24. 

 W przedszkolu organizuję się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne                  

i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                           

z dzieckiem oraz w formie: 

a) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

d) porad i konsultacji. 

3. Pomoc udzielana jest rodzicom i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów                 

i szkoleń prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na: 

a) rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych  potrzeb rozwojowych                                

i edukacyjnych dziecka;  

b) rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych, czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dziecku w przedszkolu w celu: 

a) wspierania potencjału rozwojowego dziecka; 

b) stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu 

przedszkola                     i środowisku społecznym. 

6. 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 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

7. Pomoc  udzielana jest  przez nauczycieli i specjalistów. Realizowana jest we współpracy                

z rodzicami, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, 

instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, poradniami specjalistycznymi, innymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi. 

8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola. 

9. Wychowawca grupy lub Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli                                 

i specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną                        

w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem. We współpracy z nauczycielami                                 

i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach 

zintegrowanych działań. 

 

§ 25. 

Dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu 

wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania 

przedszkolnego wspólnie z grupą przedszkolną i wymagają dostosowania organizacji i procesu 
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nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, organizowana jest zindywidualizowana 

ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz 

zindywidualizowana ścieżka kształcenia. 

1. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, 

które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie                        

z dzieckiem. 

2. Zindywidualizowaną ścieżkę organizuje się na podstawie opinii publicznej poradni,                   

z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie. 

3. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania 

przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia. 

4. Dyrektor przedszkola ustala, z uwzględnieniem opinii, o której mowa w ust. 2, tygodniowy 

wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego realizowanych indywidualnie                             

z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji przez dziecko podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego. 

5. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka                                

w przedszkolu. 

 

§ 26. 

Dzieci, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, 

obejmuje się indywidualnym nauczaniem lub indywidualnym obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym, jeśli dziecko podlega obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 

przedszkolnemu. 

1. Organizuje się je na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia 

wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej. 

2. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie 

określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych 

dziecka oraz form pomocy psychologiczno-pedagogicznej na czas określony wskazany                 

w orzeczeniu. 

3. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub zajęcia indywidualnego 

nauczania prowadzi się w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem,                     

w miejscu pobytu dziecka. 

4. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania 

przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

dostosowane do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka. 

5. Dyrektor, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania 

przedszkolnego, po zasięgnięciu opinii rodziców dziecka, może zezwolić na odstąpienie             

od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków                                                                      

w miejscu, w którym są organizowane zajęcia. 

6. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, w ciągu co najmniej 2 dni. 
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7. W celu zapewnienia pełnego osobowego rozwoju dziecka, integracji ze środowiskiem 

przedszkolnym oraz ułatwienia powrotu dziecka do przedszkola, nauczyciele prowadzący 

zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania 

obserwują funkcjonowanie dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia dziecka w życiu 

przedszkolnym. Dyrektor, uwzględniając aktualny stan zdrowia dziecka oraz wnioski 

nauczycieli z obserwacji, w uzgodnieniu z rodzicami dziecka podejmuje działania 

umożliwiające kontakt dziecka z dziećmi w oddziale przedszkolnym w grupie. 

8. W przypadku dzieci objętych indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym                             

lub indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie                

do przedszkola, Dyrektor, organizuje różne formy uczestniczenia dziecka w życiu 

przedszkolnym. Dyrektor w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach i imprezach przedszkolnych 

oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego. 

9. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka uległ czasowej poprawie                      

i umożliwia mu uczęszczanie do przedszkola, Dyrektor zawiesza organizację odpowiednio 

indywidualnego przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania na okres 

wskazany w zaświadczeniu lekarskim.  

10. Na wniosek rodziców dziecka i na podstawie dołączonego do wniosku zaświadczenia 

lekarskiego, z którego wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie                          

do przedszkola, Dyrektor zaprzestaje organizacji odpowiednio indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego lub indywidualnego nauczania oraz powiadamia o tym 

poradnię, w której działa zespół, który wydał orzeczenie, i organ prowadzący przedszkole. 

 

§ 27. 

Dla dziecka posiadającego opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, organizuje się 

zajęcia wczesnego wspomagania. 

1. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci ma na celu pobudzanie psychoruchowego                       

i społecznego rozwoju dziecka. 

2. W przedszkolu zatrudniona jest kadra posiadająca kwalifikacje do prowadzenia zajęć                

w ramach wczesnego wspomagania (pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie                    

do rodzaju niepełnosprawności dziecka, logopeda, i inni specjaliści wchodzą w skład 

zespołu wczesnego wspomagania). 

3. Przedszkole dysponuje pomieszczeniami do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego 

wspomagania indywidualnie i w grupie, wyposażone w sprzęt specjalistyczny i środki 

dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci. 

4. Do zadań zespołu, którego pracę koordynuje Dyrektor, należy w szczególności: 

a) ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej                

w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków                   

i harmonogramu działań podejmowanych w zakresie wczesnego wspomagania              

i wsparcia rodziny dziecka, uwzględniających rozwijanie aktywności                                     

i uczestnictwa dziecka w życiu społecznym oraz eliminowanie barier                              

i ograniczeń w środowisku utrudniających jego funkcjonowanie; 

b) nawiązanie współpracy z innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte 

oddziaływaniami terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich 
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oddziaływań wspomagających rozwój dziecka, podmiotem leczniczym w celu 

zdiagnozowania potrzeb dziecka wynikających z jego niepełnosprawności, 

zapewnienia mu wsparcia medyczno-rehabilitacyjnego i zalecanych wyrobów 

medycznych oraz porad i konsultacji dotyczących wspomagania rozwoju dziecka, 

ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku i jego rodzinie pomocy, 

stosownie do ich potrzeb; 

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

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę 

dziecka w zakresie realizacji programu oraz koordynowania działań osób 

prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

d) ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym 

identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym; 

e) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 

wprowadzanie zmian w programie, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, 

oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania. 

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym 

prowadzi arkusz obserwacji dziecka. 

6. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin             

w miesiącu. W przypadkach uzasadnionych potrzebami dziecka i jego rodziny, za zgodą 

organu prowadzącego, miesięczny wymiar godzin zajęć w ramach wczesnego wspomagania 

może być wyższy. 

7. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem                    

i jego rodziną. W celu rozwijania kompetencji społecznych i komunikacyjnych 

przygotowujących dziecko do funkcjonowania w życiu społecznym zajęcia w ramach 

wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupie, z udziałem rodzin dzieci lub 

innych dzieci objętych wczesnym wspomaganiem. Liczba dzieci w grupie nie może 

przekraczać 3. 

8. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez: 

a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych                 

w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami                    

i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te 

zachowania; 

b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy                  

z dzieckiem; 

c) identyfikowanie i eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym, 

oraz pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 

dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich 

środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

9. Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala Dyrektor. 

 

§ 28. 

Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w przedszkolu 

organizuje się kształcenie specjalne. 
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1. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu, organizuje 

się w integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

2. Przedszkole zapewnia: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dzieci; 

c) zajęcia specjalistyczne i inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 

d) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym; 

e) przygotowanie dzieci do samodzielności. 

3. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki 

specjalnej. 

4. Z uwagi na uczęszczanie do przedszkola dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, zespół Aspergera, 

niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo specjalistów i pomoc nauczyciela. 

5. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem tworzą zespół. Pracę zespołu 

koordynuje wychowawca grupy, do której uczęszcza dziecko, albo nauczyciel lub 

specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez Dyrektora przedszkola. 

6. Do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku 

szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie odpowiednio                  

w przedszkolu lub 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, 

uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte            

w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, zespół opracowuje indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny (odpowiednio dostosowany program wychowania 

przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości  psychofizycznych 

dziecka) na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć                            

w opracowaniu i modyfikacji programu. 

7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy              

w roku szkolnym. W spotkaniach zespołu mogą brać udział także:  

a) rodzice dziecka; 

b) na wniosek Dyrektora przedszkola, przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pomoc nauczyciela; 

c) na wniosek lub za zgodą rodziców - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, 

pedagog, logopeda lub inny specjalista. 

8. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej 

oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, 

w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od 

potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, a także - za zgodą 

rodziców dziecka - z innymi podmiotami. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć                      

w dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. 



 

 

str. 16  

9. Dyrektor przedszkola informuje rodziców dziecka o terminie każdego spotkania zespołu                   

i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu. 

10. Rodzice dziecka otrzymują kopię: wielospecjalistycznych ocen oraz programu. 

11. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są zobowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, 

nauczycieli, lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób 

uczestniczących w spotkaniu zespołu. 
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Rozdział 4 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

 

§ 29. 

Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za drogę dziecka do przedszkola. 

 

§ 30. 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez 

rodziców (opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę) pod opiekę 

nauczyciela, do czasu odbioru dziecka z sali lub placu zabaw przez rodziców, opiekuna 

prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przyprowadzania dziecka do sali                           

i przekazania je pod opiekę nauczycielowi. Z chwilą odebrania dziecka (z sali lub z placu 

zabaw) rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność za zdrowie                       

i bezpieczeństwo swojego dziecka. 

 

§ 31. 

1. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci z objawami chorób zakaźnych lub 

infekcyjnych.  

2. W przedszkolu dzieciom nie podaje się żadnych leków.  

3. Nauczyciel informuje rodziców o konieczności zabrania dziecka z przedszkola w przypadku 

zgłaszania przez dziecko złego samopoczucia lub zaobserwowania u dziecka niepokojących 

objawów chorobowych. 

 

§ 32. 

Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest powiadomienie telefonicznie o niemożliwości 

odbioru dziecka o danej godzinie z przyczyn od nich niezależnych.  

1. W przypadku nie odebrania dziecka do ustalonej godziny i braku informacji na temat 

spóźnienia, nauczyciel niezwłocznie powinien skontaktować się telefonicznie z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) oraz zapewnić dziecku opiekę do czasu przybycia rodziców 

(prawnych opiekunów).  

2. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonicznymi nie można skontaktować się           

z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz osobami upoważnionymi do odbioru dziecka 

nauczyciel po jednej godzinie oczekiwania powiadamia najbliższy komisariat policji                      

o zaistniałej sytuacji. 

 

§ 33. 

1. Dziecko może być odebrane z przedszkola przez inne osoby niż rodzice (prawni 

opiekunowie) na podstawie pisemnego upoważnienia. 

2. Upoważnienie powinno zostać złożone u wychowawcy danej grupy.  

3. Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola.  

4. W przypadku zmiany danych zawartych w upoważnieniu obowiązkiem rodziców (prawnych 

opiekunów) jest poinformowanie o tym fakcie nauczyciela i zmiana danych zawartych                  

w upoważnieniu.  



 

 

str. 18  

5. Przedszkole nie przyjmuje upoważnień od rodzica (prawnego opiekuna) w formie ustnej, 

telefonicznej, wysłanych faksem, e-mail, sms.  

6. Dopuszcza się możliwość odbioru dzieci przez osoby niepełnoletnie w wieku powyżej 10 

lat. 

 

§ 34. 

Nauczyciel ma obowiązek sprawdzić, kto odbiera dziecko osobiście lub za pośrednictwem woźnej 

oddziałowej, a w przypadku wątpliwości do weryfikacji tożsamości osób odbierających dziecko 

poprzez sprawdzenie okazanego przez osobę uprawnioną dokumentu tożsamości. 

 

§ 35. 

Osobom, w stosunku co do których zaistnieje podejrzenie, że znajdują się w stanie wskazującym  

na spożycie alkoholu, dzieci nie będą wydawane. 
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Rozdział 5 

Zasady odpłatności za przedszkole 

 

§ 36. 

Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. 

1. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora 

przedszkola. 

2. Pełne wyżywienie w przedszkolu składa się z trzech posiłków o zróżnicowanym udziale              

w dziennej stawce żywieniowej: 

a) śniadanie 30% 

b) obiad  50% 

c) podwieczorek 20%  

3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu kolejna opłata za żywienie pomniejszona 

jest o kwotę wynikającą z liczby dni nieobecności pomnożonej przez dzienną stawkę 

żywieniową. 

4. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę                           

w wysokości ustalonej stawki. 

5. Pracownicy kuchni w czasie godzin pracy maja prawo do bezpłatnego wyżywienia.  

6. Opłatę za wyżywienie wnosi się przelewem na wskazany przez Dyrektora numer rachunku 

bankowego. 

 

§ 37. 

Regulacje określające wysokość opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony                   

na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku 6 lat i powyżej 

realizowane są w przedszkolu w godzinach jego pracy. 

2. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w wieku do lat 5 realizowane są                

w przedszkolu 5 godzin dziennie. 

3. Wysokość opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz warunki częściowego 

lub całkowitego zwolnienia z opłat określa Rada Miejska Nowy Tomyśl, jednak wysokość 

opłaty nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć. 

4. Opłaty, o których mowa w ust. 3, są pobierane do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które 

rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego ( od września) w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia czy 

31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie. 

5. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych 

przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w ewidencji 

godzinowego pobytu dzieci w przedszkolu, prowadzonej przez nauczycieli. Sposób 

naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywany jest za pomocą terminala.  

a) Podstawą do naliczania płatności stanowi odczyt z terminala. 

b) Nie odbicie czytnika przy przyprowadzeniu dziecka skutkuje naliczaniem opłaty od 

godz. 6:30 a nie odbicie czytnika przy odbiorze dziecka z przedszkola skutkuje 

naliczaniem opłaty za pobyt do godz. 16:30. 
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6. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby 

rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole 

w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

7. W okresie wakacyjnym dyrektor przedszkola może wprowadzić inne zasady obliczania 

kosztów za pobyt i wyżywienie zgodnie z miesięczną kalkulacją. 

 

§ 38. 

1. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun 

prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania 

najpóźniej w pierwszym dniu nieobecności do godziny 8.00. 

2. Przed rozpoczęciem roku szkolnego Dyrektor przedszkola informuje rodziców (prawnych 

opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

3. Informacja o nieobecności dziecka w przedszkolu może być zgłaszana w formie ustnej lub 

telefonicznie. 

 

§ 39. 

Opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wnosi się przelewem na wskazany przez Dyrektora 

przedszkola numer rachunku bankowego. 

 

§ 40. 

Rodzice dzieci, zalegający z opłatami za przedszkole za 2 miesiące, zostaną pisemnie 

powiadomieni o możliwości kontynowania pobytu dziecka w przedszkolu w ramach bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godzin (8.00-13.00). Rodzic zobowiązany jest 

zapewnić dziecku wyżywienie. 

 

§ 41. 

Dzieci uczęszczający do przedszkola mogą być ubezpieczone od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców. 

1. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców 

oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada 

Rodziców. 
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Rozdział 6 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 

§ 42. 

Organami Przedszkola są: 

1. Dyrektor Przedszkola, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców. 

 

§ 43. 

Dyrektor Przedszkola:  

1. kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje ją na zewnątrz; 

2. jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                                  

i pracowników obsługi oraz administracji; 

3. sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli; 

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

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5. przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji 

stanowiących; 

6. wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

7. dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;  

8. zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne                  

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole. 

 

§ 44. 

Zadania Dyrektora: 

1. opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;  

2. prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola; 

3. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy; 

4. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia 

nauczyciela kontraktowego; 

5. przedstawienie Radzie Pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola; 

6. co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych                         

i higienicznych warunków oraz określa kierunki ich poprawy; 

7. ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 

8. przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu; 

9. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola; 
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10. współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi                       

i kontrolującymi; 

11. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych 

pracowników przedszkola; 

12. przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom; 

13. organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz kształcenia specjlnego; 

14. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

15. współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników; 

16. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli                  

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

17. dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu 

wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

 

§ 45. 

Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1. wykonuje uchwały Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu w zakresie działalności przedszkola; 

2. współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich 

rodzinom; 

3. organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy. 

 

§ 46. 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania 

dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

 

§ 47. 

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni                        

w przedszkolu. 

2. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele 

organu prowadzącego oraz sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni. 

 

§ 48. 

1. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. 

2. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 

zgodnie z regulaminem rady. 

 

§ 49. 

Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1. zatwierdzenie planów przedszkola: rocznych i pięcioletnich; 

2. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów w przedszkolu; 

3. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4. uchwalenie statutu przedszkola oraz aneksów; 

5. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy przedszkolaków; 
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6. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

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

przedszkola.  

 

§ 50. 

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. projekt planu finansowego przedszkola; 

3. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

4. wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola. 

 

§ 51. 

Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego 

nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej. 

 

§ 52. 

Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Nowy Tomyśl               

o odwołanie z funkcji Dyrektora. 

 

§ 53. 

Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

przedszkola. 

 

§ 54. 

1. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności co 

najmniej połowy jej członków.  

2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

3. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

 

§ 55. 

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

 

§ 56. 

Rada Rodziców Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu jest organem kolegialnym 

przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

 

§ 57. 

Wybory reprezentantów rodziców do Rady Rodziców, przeprowadza się na pierwszym ogólnym 

zebraniu rodziców na początku każdego roku szkolnego. 



 

 

str. 24  

§ 58. 

Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

 

§ 59. 

Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw przedszkola. 

 

§ 60. 

Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1. uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców; 

2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola; 

3. opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela                  

za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni                   

od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. 

Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. 

 

§ 61. 

Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora 

przedszkola. 

 

§ 62. 

W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze                   

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 

Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

 

§ 63. 

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.  

 

§ 64. 

Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju 

dzieci i podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

1. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 

a) organizowanie wspólnych posiedzeń; 

b) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 

c) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych 

działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, 

komunikaty i zarządzenia Dyrektora. 

3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
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4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację lub 

Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu. 

 

§ 65. 

Procedury rozwiązywania sporów. 

1. Wszystkie sprawy konfliktowe powinny wpływać do Dyrektora w formie pisemnej                       

w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji spornej. 

2. Skargi anonimowe (listy, telefony, e-maile) nie będą rozpatrywane. 

3. Dyrektor  rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni, o wynikach informuje zainteresowane strony. 

Dyrektor jest zobowiązany stworzyć warunki do rozstrzygnięcia sporu. 

4. W przypadku zaistnienia problemów złożonych Dyrektor może zasięgać opinii 

odpowiednich zespołów, komisji tudzież organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny nad przedszkolem. 

5. Sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, rodzicami, pracownikami 

niepedagogicznymi rozstrzyga, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego 

i nadzorującego przedszkole. 

6. W przypadku zaistnienia sporu lub sytuacji konfliktowych pomiędzy organami przedszkola 

rozstrzyga jednoosobowo Dyrektor bądź powołana przez niego komisja złożona                              

z przedstawicieli tych stron. 

7. W przypadku konfliktu między rodzicem a nauczycielem rolę mediatora przyjmuje 

Dyrektor. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu, Dyrektor może wystąpić do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny. 

8. W przypadku zaistnienie konfliktu nauczyciel – nauczyciel, w sytuacji szczególnie trudnej, 

Dyrektor może powołać komisję mediacyjną spośród członków Rady Pedagogicznej, której 

skład wskazuje proporcjonalnie każda ze stron.  

9. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem a pracownikiem niepedagogicznym mogą być 

rozwiązywane z udziałem: przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora.  

10. Sytuacje konfliktowe między pracownikami niepedagogicznymi rozwiązywane mogą być                   

z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i Dyrektora. 

11. Sytuacje konfliktowe między nauczycielem i Dyrektorem rozwiązywane mogą być                 

z udziałem przedstawiciela związków zawodowych i przedstawicieli Rady Pedagogicznej. 

12. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem a pracownikiem niepedagogicznym 

rozwiązywane mogą być z udziałem przedstawiciela związków zawodowych, 

przedstawiciela pracowników administracji i obsługi. 
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Rozdział 7 

Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola 

 

§ 66. 

Każdy    pracownik    w    czasie    wykonywania    swoich    obowiązków    czuwa    nad 

bezpieczeństwem   przebywających w przedszkolu dzieci. 

 

§ 67. 

Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1. rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole; 

2. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz branie 

odpowiedzialności za jej jakość; 

3. wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju; 

4. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci; 

5. określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 

6. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz ich dokumentowanie w kartach obserwacji; 

7. rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń lub trudności, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola; 

8. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

9. współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 

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

funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań 

podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz planowania dalszych działań; 

10. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem 

prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w przedszkolu i uzyskiwania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

11. kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego 

człowieka; 

12. dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

13. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów 

i imprez organizowanych przez przedszkole; 

14. przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych; 

15. dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola; 

16. samodzielnie lub w zespole nauczycieli przedstawianie Dyrektorowi programu wychowania 

przedszkolnego; 

17. dążenie do pełni własnego rozwoju osobowego.  
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§ 68. 

Nauczyciele prowadzą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej                             

i  opiekuńczej: 

1. dziennik zajęć przedszkola dla każdego oddziału, w którym dokumentuje się przebieg pracy 

wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym; w dzienniku odnotowuje 

się obecność dzieci na poszczególnych godzinach zajęć w danym dniu oraz tematy tych 

zajęć; przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem; 

2. dzienniki zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych i specjalistycznych oraz 

innych zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do dziennika zajęć przedszkola, jeżeli 

jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej; do dzienników zajęć, wpisuje się indywidualny program 

pracy z dzieckiem tematy przeprowadzonych zajęć, ocenę postępów i wnioski dotyczące 

dalszej pracy, oraz odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach; 

3. logopeda prowadzi dziennik, do którego wpisuje tygodniowy plan swoich zajęć, zajęcia                  

i czynności przeprowadzone w poszczególnych dniach oraz informacje o kontaktach                      

z osobami i instytucjami, współdziała przy wykonywaniu swoich zadań; 

4. nauczyciel gromadzi dokumentację, w indywidualnej teczce, dla każdego dziecka objętego 

pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

5. nauczyciele opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku 

mają rozpocząć naukę w szkole; 

6. zespół wczesnego  wspomagania opracowuje Indywidualny Program Wczesnego 

Wspomagania, następnie dokumentuje działania prowadzone w ramach tego programu,                 

w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka; 

7. dla dziecka objętego kształceniem specjalnym: wielospecjalistyczna ocena poziomu 

funkcjonowania dziecka, a po jej dokonaniu i uwzględnieniu diagnozy i sformułowaniu 

wniosków na jej podstawie oraz zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

 

§ 69. 

Nauczyciel posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej, w celu współorganizowania 

kształcenia odpowiednio dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym: 

1. prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia wychowawczo-dydaktyczne oraz 

wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia 

określone w programie; 

2. prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami pracę wychowawczą z dziećmi 

niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem 

społecznym; 

3. uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach wychowawczo-dydaktycznych prowadzonych 

przez innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych                 

w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów; 

4. udziela pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia wychowawczo-dydaktyczne oraz 

specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,                         
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w doborze form i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie 

oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym; 

5. prowadzi zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                              

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne 

i korekcyjno-kompensacyjne. 

 

§ 70.  

Do zadań logopedy należy: 

1. diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2. prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców                        

i nauczycieli 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: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń lub 

trudności, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego 

uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 71.  

Do zadań psychoterapeuty należy w szczególności:  

1. prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub różnimy trudnościami, w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów 

oddziaływań terapeutycznych;  

2. rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

3. prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4. podejmowanie działań profilaktycznych we współpracy z rodzicami dzieci; 

5. wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 72.  

W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi, ich podstawowym zadaniem jest 

zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor 

przedszkola. 
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§ 73. 

Zakres obowiązków na stanowisku higienistka: 

1. sprawowanie opieki nad zdrowiem i rozwojem przedszkolaka, czuwanie nad staniem 

higieny i zapobieganie szerzeniu wśród przedszkolaków chorób zakaźnych. 

2. współpracowanie z Dyrektorem przedszkola, nauczycielami i rodzicami; 

3. zbieranie wywiadów w ramach badań wstępnych i okresowych; 

4. przeprowadzanie badania ostrości wzroku i słuchu; 

5. prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia dzieci; 

6. pomaganie lekarzowi w badaniach; 

7. systematycznie przekazywanie zaleceń lekarskich nauczycielom i rodzicom, dotyczących 

przebadanych dzieci; 

8. prowadzenie terminarza badań dzieci przedszkolnych; 

9. udzielanie pierwszej pomocy w nagłych przypadkach; 

10. przeprowadzanie przeglądów czystości ciała i odzieży; 

11. sprawdzanie czystości kuchni i zaplecza oraz prowadzenie bieżących kontroli stanu 

sanitarnego przedszkola; 

12. otaczanie opieką chorego dziecka do czasu przybycia lekarza lub rodziców; 

13. prowadzenie obowiązującej dokumentacji, księgi inwentarzowej wyposażenia gabinetu oraz 

zeszytu leków i pomocy doraźnej; 

14. dbałość o stałe wyposażenie apteczki; 

15. wykonywanie innych prac zleconych przez lekarza lub Dyrektora, wynikających z potrzeb 

przedszkola. 

 

§ 74. 

Do głównych obowiązków referenta ds. zaopatrzenia i żywienia należy: 

1. ustalanie propozycji tygodniowych jadłospisów we współpracy z kucharką; 

2. czuwanie nad prawidłowym wykorzystaniem dziennej stawki żywieniowej; 

3. nadzorowanie wydawania posiłków ze szczególnym uwzględnieniem estetyki i higieny; 

4. kontrolowanie pozostawiania próbek żywieniowych z poszczególnych posiłków; 

5. prawidłowe prowadzenie magazynu żywnościowego; 

6. prowadzenie na bieżąco dziennika żywieniowego; 

7. dokonywanie zakupów, organizowanie dostaw, rozliczanie faktur i rachunków; 

8. dokonywanie comiesięcznych sprawozdań z przychodu i rozchodu magazynu 

żywnościowego, współdziałanie z jednostką nadrzędną prowadzącą obsługę finansowo-

księgową przedszkola; 

9. opieka nad urządzeniami i sprzętem przedszkola, załatwianie spraw związanych                             

z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętów Przedszkola;  

10. redagowanie i czuwanie nad podpisywaniem umów w sprawie korzystania z usług 

publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowy Tomyśl; 

11. przygotowanie dla rodziców kartek z informację o wysokości opłat za pobyt i żywienia 

dziecka w przedszkolu; czuwanie nad realizacją płatności za pobyt dziecka w przedszkolu                 

i żywienie; 

12. zbieranie opłaty na ubezpieczenie i składki na Radę Rodziców; 

13. czuwanie nad prawidłowym obiegiem dokumentacji i poczty przeszklonej; 

14. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola. 
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§ 75. 

Do podstawowych obowiązków kucharki należy:  

1. przygotowywanie i przyrządzanie w sposób higieniczny smacznych posiłków                                    

z uwzględnieniem obowiązujących norm żywieniowych zgodnie z procedurami HACCP 

oraz zaleceń Sanepid-u; 

2. udział w układaniu jadłospisów;  

3. wydawanie pełnej ilości posiłków (śniadanie, obiad, podwieczorek) w godzinach 

określonych w obowiązującym rozkładzie dnia; 

4. codzienne pobieranie i opisywanie próbek pokarmowych (data, godzina); 

5. dbanie o utrzymanie czystości na terenie pomieszczeń kuchennych; 

6. nadzór i kontrola nad pracą pomocy kuchennych; 

7. prowadzenie rejestrów temperatury urządzeń chłodniczych oraz dezynfekcji pomieszczeń 

zgodnie z wymogami HACCP;  

8. znajomość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni; 

9. opracowywanie kart dań ze wskazaniem alergenów; 

10. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola. 

 

§ 76. 

Do głównych obowiązków pomocy kuchennej należy: 

1. obróbka wstępna produktów żywnościowych; 

2. pomoc przy codziennym przygotowywaniu i wydawaniu posiłków; 

3. utrzymywanie nienagannej czystości w pomieszczeniach kuchennych; 

4. przestrzegane wyparzania naczyń stołowych; 

5. przestrzeganie przepisów z zakresu higieny żywienia zbiorowego; 

6. opracowywanie kart dań ze wskazaniem alergenów; 

7. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola. 

 

§ 77. 

Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy spełnianie czynności opiekuńczych                 

i obsługowych w stosunku do dzieci: 

1. spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe wobec dzieci, szczególnie w stosunku                      

do  niepełnosprawnych przedszkolaków; 

2. pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci (spacer, odpoczynek); 

3. pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, myciu rąk; 

4. pomoc dzieciom podczas posiłków; 

5. pomoc nauczycielce w organizowaniu i przeprowadzaniu zajęć i zabaw z dziećmi; 

6. wykonywanie prac zleconych przez nauczycielkę związanych z pracą danego oddziału; 

7. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola. 

 

§ 78. 

Do głównych obowiązków woźnej oddziałowej należy: 

1. utrzymywanie w czystości i porządku przydzielonych pomieszczeń; 

2. doraźne zamiatanie, wycieranie pomieszczeń, które uległy zabrudzeniu w czasie pobytu 

dzieci w przedszkolu (łazienka, korytarz); 

3. sprawdzanie pod względem bezpieczeństwa placu zabaw, przygotowanie piaskownicy, 

zabawek, stoliczków w okresie wiosenno-zimowym; 
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4. pełna obsługa przy posiłkach tzn. podawanie posiłków, sprzątanie po posiłkach, bezpieczne                              

i punktualne odwożenie naczyń do zmywalni; 

5. wynoszenie dla dzieci dystrybutora z wodą do picia, kubeczków oraz czuwanie nad 

wymianą wody i czystością stoliczka; 

6. pomoc podczas ubierania i rozbierania dzieci wychodzących na dwór i udających się                   

na odpoczynek;  

7. przebieranie dzieci zabrudzonych, przemoczonych lub po innych zdarzeniach losowych; 

8. zmienianie ręczników; 

9. pomoc nauczycielowi w zajęciach, spacerach, wycieczkach oraz na placu zabaw pełniąc 

dodatkowe wsparcie w sytuacji przebywania na placu powyżej dwóch oddziałów; 

10. udział w dekorowaniu sali; 

11. pielęgnowanie roślin znajdujących się w wyznaczonych pomieszczeniach i na zewnątrz 

przedszkola oraz  

12. pielęgnowanie obejścia przedszkola poza sezonem grzewczym; 

13. dbanie o bezpieczeństwo dzieci, w tym podczas pobytu dzieci na placu zabaw; 

14. oszczędne gospodarowanie środkami czystości, dbanie o powierzony sprzęt, meble oraz 

mienie przedszkola; 

15. zabezpieczenie mienia przedszkola pod względem przeciwpożarowym, przed kradzieżą, 

zalaniem, zawiadamianie Dyrektora o wszelkich napotkanych w obiekcie 

nieprawidłowościach; 

16. wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z potrzeb przedszkola. 

 

§ 79. 

Do głównych obowiązków palacza należy: 

1. dbanie o utrzymanie w przedszkolu odpowiedniej temperatury; 

2. dbanie o urządzenia ogrzewcze; 

3. dbanie o utrzymanie porządku w kotłowni, zgodnie z zasadami bhp i p.poż., a także przy 

śmietniku oraz budynku gospodarczym; 

4. dbanie o odpowiednie zabezpieczenie przed kradzieżą; 

5. dbanie o czystość w obejściu przedszkola oraz o bezpieczeństwo dojścia do budynku                    

w okresie zimy (odśnieżanie, sypanie piasku); 

6. wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola, wynikających                

z organizacji pracy w przedszkolu. 

 

§ 80. 

1. Szczegółowe zakresy  obowiązków wszystkich pracowników znajdują się w teczkach akt 

osobowych.  

2. Wszyscy  pracownicy  zobowiązani  są  do  posiadania  ważnej  pracowniczej  książeczki 

zdrowia   oraz zaświadczenia lekarza medycyny pracy. 

3. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów bhp   i p/poż. 

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do dbania o mienie przedszkolne. 
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Rozdział 8 

Współpraca z rodzicami 

 

§ 81. 

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci 

według zasad przyjętych w przedszkolu. 

 

§ 82. 

Formy współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami):  

1. W sprawach wychowania i nauczania dzieci organizowane są spotkania 

ogólnoprzedszkolne, spotkania grupowe, indywidualne konsultacje, zajęcia otwarte, 

spotkania ze specjalistami.  

2. Spotkania ogólne rodziców organizowane są co najmniej raz roku. Pierwsze organizowane 

jest na początku roku szkolnego. 

3. Spotkania grupowe organizowane są co najmniej raz w roku szkolnym. 

4. Konsultacje indywidualne organizowane są na bieżąco. 

5. Zajęcia otwarte organizowane są co najmniej 1 razy w roku szkolnym. 

6. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są w przedszkolu na wniosek rodziców bądź nauczycieli. 

7. Pomoc w organizacji uroczystości i imprez przedszkolnych. 

8. Warsztaty i szkolenia dla rodziców.  

 

§ 83. 

Rodzice mają prawo do: 

1. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań 

wynikających z przepisów oświatowych; 

2. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego; 

3. uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

4. wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 

5. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

6. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska                    

i regionu; 

7. udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, 

zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

8. zgłaszania propozycji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją 

wnętrz i otoczenia przedszkola; 

9. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu 

prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 

10. wybierania swojej reprezentacji (Rady Rodziców); 

11. udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu; 
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12. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez 

dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz pozycji 

społecznej czy materialnej;  

13. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez. 

 

§ 84. 

Rodzice mają obowiązek: 

1. przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

2. interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

3. kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 

4. poinformować Dyrektora oraz nauczycieli o problemach zdrowotnych swojego dziecka; 

5. przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu 

jakichkolwiek leków; 

6. zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie 

niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie 

(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

7. niezwłocznie poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności  dziecka w przedszkolu, 

a szczególnie o zaistniałej chorobie; 

8. informować telefonicznie lub osobiście Dyrektora przedszkola o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej u dziecka; 

9. okazania nauczycielowi zaświadczenia lekarskiego pozwalającego na pobyt dziecka                                                  

w przedszkolu, w przypadku przebycia przez dziecko choroby zakaźnej,  

10. informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do 

przedszkola; 

11. odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 

12. zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu; 

13. bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania i telefonu 

kontaktowego; 

14. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

15. regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu; 

16. współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; 

17. znać i przestrzegać postanowień statutowych oraz regulaminu przedszkola; 

18. uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 

19. kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku. 

 

§ 85. 

Rodzice, za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola, mogą otrzymać na 

zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub podziękowanie od Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 
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Rozdział 9 

Prawa i obowiązki dzieci 

 

§ 86. 

Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,                               

a w szczególności do: 

1. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie                     

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3. ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4. poszanowania jego godności osobistej; 

5. poszanowania własności; 

6. opieki i ochrony; 

7. partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8. akceptacji jego osoby; 

9. korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej 

organizowanej w przedszkolu; 

10. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych; 

11. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 

12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

13. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym; 

14. spokoju i samotności gdy tego potrzebuje; 

15. indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju; 

16. możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola; 

17. zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. 

 

§ 87. 

W trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1. szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2. przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie; 

3. szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

4. dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

5. przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

6. sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7. przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

8. słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 
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Rozdział 10 

Zasady skreślenia dziecka z listy przedszkolaków 

 

§ 88. 

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia 

dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 

1. braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka                              

w przedszkolu obejmującej, co najmniej 30 dni; 

2. nieprzestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) statut i regulaminu przedszkola; 

3. częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury: 

a) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę, z dzieckiem 

w formie zajęć indywidualnych i grupowych,  

b) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,  

c) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,  

d) rozmowy z Dyrektorem. 

 

§ 89. 

Skreślenie z listy przedszkolaków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym. 

 

§ 90. 

Skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w przypadkach, o których mówi § 88, dokonuje Dyrektor 

stosując poniższą procedurę: 

1. upomnienie ustne rodziców (prawych opiekunów) przez Dyrektora; 

2. wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za 

potwierdzeniem odbioru; 

3. ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje Dyrektora z rodzicami; 

4. zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych (np. 

OPS); 

5. przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji dotyczącej § 88; 

6. podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy przedszkolaków; 

7. skreślenie dziecka z listy przedszkolaków. 

 

§ 91. 

1. Skreślenie dziecka z listy przedszkolaków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

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

otrzymania do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. 

3. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola. 
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Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

 

§ 92. 

Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 93. 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy 

wykaz akt. 

 

§ 94. 

1. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się odpowiednio do potrzeb organizacji 

przedszkola oraz w przypadku zmiany przepisów prawnych. 

2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego 

uchwalania. 

3. Dyrektor każdorazowo po nowelizacji statusu opracowuje ujednolicony tekst statutu                       

i podaje do publicznej informacji. 

 

§ 95. 

Traci moc Statut Przedszkola nr 3 „Bajkowe Zacisze” w Nowym Tomyślu z dn. 15 września              

2011 r. 

 

§ 96. 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 „Bajkowe 

Zacisze w Nowym Tomyślu w dn. 30 listopada 2017 r. 
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Załącznik Nr 1 do  

Uchwały Rady Pedagogicznej Nr 4/2018 

z dnia 14 listopada 2018 r. 

 

Aneks Nr 1 do Statutu  

Przedszkola Nr 3 „Bajkowe Zacisze”  
 

Działając na podstawie art. 72 pkt.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe:  

 

W rozdziale 3 § 10 pkt. 4 

Zwiększono liczę dzieci na dyżur w okresach między świątecznym. Dyżur organizuje się dla 10 % 

przedszkolaków z ogólnej ilości dzieci zapisanych w danym roku szkolnym. 

 

W rozdziale 5 § 37 w pkt. 4 dodaje się: 

Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku 

szkolnego ( od września) w roku kalendarzowym, w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy 

następuje to 1 stycznia czy 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko 

opłaty za wyżywienie. 

 

Wprowadzono zmianę w  pkt. 5 

Sposób naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dokonywany jest za pomocą terminala.  

Dodano podpunkty: a) i b) w następującym brzmieniu: 

a) Podstawą do naliczania płatności stanowi odczyt z terminala. 

b) Nie odbicie czytnika przy przyprowadzeniu dziecka skutkuje naliczaniem opłaty od godz. 6:30 a 

nie odbicie czytnika przy odbiorze dziecka z przedszkola skutkuje naliczaniem opłaty za pobyt do 

godz. 16:30. 

 

Dodano pkt. 7   

W okresie wakacyjnym dyrektor przedszkola może wprowadzić inne zasady obliczania kosztów za 

pobyt i wyżywienie zgodnie z miesięczną kalkulacją. 

 

W § 40 Usuwa się zapis dotyczący wygaśnięcia umowy w sprawie korzystania z usług publicznego 

przedszkola prowadzonego przez Gminę Nowy Tomyśl. 

 

Po zmianie § 40 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Rodzice dzieci zalegających z opłatami za przedszkole za 2 miesiące, otrzymają pisemne 

powiadomienie o możliwości kontynuowania pobytu dziecka w przedszkolu w ramach bezpłatnego 

nauczania, wychowania i opieki w wymiarze 5 godz. ( 8:00 do 13:00). Rodzic zobowiązany jest 

zapewnić dziecku wyżywienie.  

  

Wprowadzone zmiany w postaci aneksu Nr 1 wchodzą w życie w dniu 15 listopada 2018 r. 

 
 

 

 

 

 


