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Podstawa prawna: 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, 1378 ze 

zm.) 

 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1287) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z późn.zm) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 kwietnia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. 2018 poz. 691) 

 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2017. poz. 1591); 

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 

przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1147) 

 

7. Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.); 

 

8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.) 

 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły  

i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2019 poz. 1664) 

 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r.   

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz. U. z 2020 r. poz 1604 z późn. zm.) 

 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie 

wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz 

przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, 

pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych  
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DZIAŁ I 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

Informacje ogólne o przedszkolu 

 

1. Publiczne Przedszkole w Gościęcinie i Publiczne Przedszkole w Trawnikach zwane dalej 

„przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym należącym do Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Gościęcinie.  

 

2. Siedzibą Publicznego Przedszkola w Gościęcinie jest budynek przy ul. Szkolnej 16  

w Gościęcinie, w którym znajdują się 2 oddziały: 

1) oddział dla dzieci 3- 4-letnich, 

2) oddział dla dzieci 5- 6 letnich,  

 

3. Siedzibą Publicznego Przedszkola w Trawnikach jest budynek przy  

ul. Szkolnej 9 w Trawnikach, w którym znajduje się jeden oddział dla dzieci w wieku  

3 – 6 lat.  

 

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy z siedzibą w Pawłowiczkach. 

 

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.  

 

6. Dyrektorem przedszkola jest Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolego w Gościęcinie.   

7. Ilekroć w statucie mowa jest o „przedszkolu” należy przez to rozumieć Publiczne 

Przedszkole w Gościęcinie i Publiczne Przedszkole w Trawnikach. 

8. Obwód przedszkola obejmuje: Gościęcin, Karchów, Kózki, Urbanowice, Mierzęcin, 

Borzysławice, Ligota Wielka i Trawniki 

9. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest finansowana przez 

Urząd Gminy Pawłowiczki; 

10. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy. 

11. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem na pobyt 

dziecka w placówce na dany rok szkolny. 
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Rozdział 2 

Misja i wizja przedszkola 

 

§ 2 

Misja przedszkola 

 

1. Jesteśmy przedszkolem, w którym wspierany jest wszechstronny rozwój dziecka. 

2. Wierzymy, że człowiek stanowi jedność ciała, umysłu, uczuć, emocji  i ducha. 

3. Szanujemy  odrębność każdego dziecka, uwzględniając w pracy wychowawczej jego 

indywidualne potrzeby. 

4. Kształtujemy umiejętność współżycia z innymi ludźmi oraz odróżniania dobra od zła. 

5. Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. 

6. Rozwijamy zainteresowania i przygotowujemy do dalszych etapów edukacyjnych stosując 

nowatorskie metody pracy. 

7. Umożliwiamy udział w kulturze a także zachęcamy do kreatywności. 

8. Uczymy zdrowego stylu życia.  

  

 

§ 3 

Wizja przedszkola 

  

1. Będziemy atrakcyjnym miejscem nauki, zabawy i nawiązywania relacji z innymi, otwartym 

na inicjatywy wszystkich członków społeczności przedszkolnej. 

2. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego, będziemy proponować różnorakie 

działania integrujące to środowisko. 

3. Utrzymamy wysoki poziom kształcenia i wychowania.  

4. Będziemy poszerzać i unowocześniać bazę dydaktyczną przedszkola. 

 

 

§ 4 

 Indywidualny model przedszkola 

 

1. Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez: 

1) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najbliższego otoczenia 

2) współpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom 

3) promowanie placówki w środowisku 

4) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom 

5) podejmowanie działań uniemożliwiających dzieciom poznanie świata i człowieka  

6) zamieszczanie artykułów na stronie internetowej  ZSP w Gościęcinie 

7) udział w różnych projektach 

8) wprowadzanie innowacji 
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DZIAŁ II 

Rozdział 1 

Cele i zadania przedszkola 

§ 5 

 

 1. Cele przedszkola to ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja 

zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi, w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

 

 2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez: 

1) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ 

prowadzący, 

2) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji  

i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju, 

3) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami 

psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi 

przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na 

rzecz rodziny i dzieci, 

4) wspieranie działań wychowawczych rodziców, tworzenie warunków umożliwiających 

dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej, 

5) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń. 

3. Do zadań przedszkola należą: 

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, indywidualności, oryginalności 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 
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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 wspólnie z wymienionymi podmiotami sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem są rodzina, grupa  

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

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie za zgodą rodziców realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole, 

16) organizowanie zgodnie z potrzebami zajęć umożliwiających dziecku poznawanie 

kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo języka regionalnego - 

śląskiego 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

 

Rozdział 2 

Sposoby realizacji zadań w przedszkolu 

§6 

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest  

w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie  

z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. (sposoby 

dopuszczania programów do użytku wg odrębnych przepisów) 

2. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednemu 

nauczycielowi zwanemu  wychowawcą grupy. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie 

ciągłości pracy wychowawczej przez cały okres funkcjonowania grupy. Przedszkole 

wydaje rodzicom dziecka objętego obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego 
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poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć 

naukę w szkole podstawowej. 

3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć  

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli swoich zadań 

2) przestrzeganie liczebności grup; 

3) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

4) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

5) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

6) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli 

obiektów dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku; 

7) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

8) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

9) ogrodzenie terenu przedszkola; 

10) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

11) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych; 

12) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed 

ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów 

zabezpiecza się kratami; 

13) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych  

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy  

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

14) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,  

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

15) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi  

w imprezach, wycieczkach poza teren przedszkola oraz plac zabaw. 

16) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

Rozdział 3 

 

Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno -                      

pedagogicznej 

§ 7 

 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana na zasadach określonych  

w przepisach odrębnych. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka oraz rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych  

i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu,  
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w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego 

i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku społecznym. 

 

3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika  

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności,   

2) z choroby przewlekłej, 

3) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, 

4) z niepowodzeń edukacyjnych, 

5) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi, 

6) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności 

pomocy udzielanej dzieciom. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) dziecka, 

2) rodziców dziecka, 

3) dyrektora przedszkola, 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego zajęcia 

z dziećmi, 

5) pielęgniarki środowiska nauczania  

6) poradni, 

7) asystenta edukacji romskiej, 

8) pomocy nauczyciela, 

9) pracownika socjalnego, 

10) asystenta rodziny, 

11) kuratora sądowego, 

12) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

 

§ 8 

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

i nieodpłatne. 

 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola 

 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana 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 

terapeutycznym, 
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3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, 

4) porad i konsultacji. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych, pedagog specjalny oraz specjaliści wykonujący  

w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny 

i dzieci. 

6. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 

następuje poprawa jego funkcjonowania w przedszkolu, dyrektor przedszkola może 

wystąpić za zgodą rodziców dziecka do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu jego 

rozwiązania.  

 

7. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści prowadzą działania mające 

na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, a także rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień oraz 

zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem tych zainteresowań i uzdolnień. 

 

8. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informują o tym 

niezwłocznie dyrektora. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, 

wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem, jeżeli stwierdzi 

taką potrzebę. 

 

9. Dyrektor przedszkola planuje i koordynuje udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w tym ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania i wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania 

dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony 

dla poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

§ 9 

Zadania nauczycieli, wychowawców 

 

1. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów  

w przedszkolu należą w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

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

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i 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 ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola 

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dzieci oraz 

planowania dalszych działań. 

2. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą 

obserwację pedagogiczną mającą 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). 

3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista niezwłocznie 

udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora 

przedszkola. 

4. Wychowawca grupy informuje rodziców wychowanka / prawnych opiekunów o potrzebie 

objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną ich dziecka. 

5. Wychowawca grupy jest koordynatorem wszelkich działań związanych z organizacją  

i świadczeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej swoim wychowankom. 

6. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w przedszkolu ma obowiązek włączyć się  

w realizację zintegrowanych, wspólnie wypracowanych form i metod wspierania dziecka. 

 

§10 

 

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica. 

 

 

§11 

 

W przedszkolu zatrudniony jest pedagog, pedagog specjalny, psycholog, logopeda, na miarę 

potrzeb specjaliści, posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

 

§12 

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, pedagog 

specjalny, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do 

prowadzenia zajęć specjalistycznych. 
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§13 

 

Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna  

w Kędzierzynie-Koźlu 

 

 

§ 14 

Zadania pedagoga i psychologa 

 

Zadaniami pedagoga i psychologa w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są: 

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

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań  

i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  

w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie  

i uczestnictwo w życiu przedszkola, 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania 

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne 

uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola, 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym  

i pozaprzedszkolnym dzieci, 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci, 

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

b) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, 

c) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 15 

Zadania pedagoga specjalnego 

1. Wsparcie udzielane przez pedagogów specjalnych w zakresie udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej obejmuje: 

1) podejmowanie działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa 

uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w 

ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, ze zm.), 
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2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych wychowanków w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola  

3) rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

4) w przypadku dzieci objętych kształceniem specjalnym, współpracę z zespołem 

nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem w zakresie 

zapewnienia im odpowiedniej do potrzeb pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

5)  określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

2. Zadania pedagogów specjalnych obejmują wspieranie nauczycieli, wychowawców 

 i innych specjalistów w: 

1) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych wychowanków lub trudności  

w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i ich 

uczestnictwo w życiu przedszkola, 

2)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  

z dzieckiem, 

3) dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka, 

4) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dziecka. 

3. Zadania realizowane przez pedagogów specjalnych uzupełniają zadania realizowane przez 

innych nauczycieli specjalistów w zakresie rozpoznawania specjalnych potrzeb 

edukacyjnych wychowanków oraz planowania dla nich wsparcia odpowiadającego ich 

potrzebom rozwojowym i edukacyjnym. 

 

§ 16 

Zadania logopedy 

 

1. Zadaniami logopedy w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej są: 

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

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci, 

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, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń 
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edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

Rozdział 4 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom niepełnosprawnym 

§ 17 

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

 

1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom  

o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, 

uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym  

i innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach 

przedszkolnych. 

 

2. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli poradnia 

psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że dziecko może 

przebywać w typowej grupie dzieci. 

 

3. Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole może tworzyć oddziały 

integracyjne dla dzieci z określonym schorzeniem. 

 

§18 

1. W przedszkolu wychowaniem przedszkolnym dzieci niepełnosprawnych, dla których 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego prowadzone jest: 

     1) w oddziale ogólnodostępnym; 

 

2. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

 

§19 

 

1. Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania  

przedszkolnego do 9 roku życia. 

 

2. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach: 

 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej 

spowodowanych dysfunkcjami; 
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2) emocjonalną niegotowością wychowanka do szkoły. 

 

3. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością: 

 

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

2) odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości sprzęt specjalistyczny  

i środki dydaktyczne; 

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka; 

4) zajęcia specjalistyczne, stosownie do zaleceń w orzeczeniach poradni i możliwości 

organizacyjnych przedszkola; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

 

 

§20 

 

1. W przedszkolu powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom      

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

2. W skład zespołu wchodzą:  

1) wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu,  

2) nauczyciele uczący dziecko 

3) pedagog specjalny 

4) inni nauczyciele specjaliści pracujący z dzieckiem 

 

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w półroczu. 

 

4. W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

1) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno- 

pedagogicznej; 

2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 

inny specjalista; 

3) pomoc nauczyciela. 

 

5. Dla dzieci posiadających orzeczenie poradni, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny.  

 

6. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie 

oraz do zaleceń zawartych w orzeczeniu we współpracy, w zależności od potrzeb 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 

 

8. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka. Dyrektor przedszkola 
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zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia zespołu listownie lub przez wiadomość  

w dzienniku elektronicznym.  

 

9. Rodzice otrzymują kopię programu i kopię wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania dziecka. 

 

10. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola. 

 

 

 

Rozdział 5 

Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

§21 

1. Dzieciom, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

przedszkola  obejmuje się indywidualnym nauczaniem. 

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor przedszkola. Indywidualne nauczanie 

organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego 

nauczania w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. Dyrektor przedszkola po 

ustaleniach zakresu i czasu prowadzenia nauczania indywidualnego z organem 

prowadzącym zasięga opinii rodziców (prawnych opiekunów) celem ustalenia czasu 

prowadzenia zajęć.  

3. Zajęcia indywidualnego nauczania przydziela dyrektor nauczycielom zatrudnionym  

w przedszkolu zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami.  

4. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć 

indywidualnego nauczania nauczycielowi zatrudnionemu spoza placówki. Może to nastąpić 

w sytuacji braku nauczyciela do nauczania odpowiedniej edukacji, znacznej odległości 

miejsca prowadzenia zajęć od siedziby przedszkola lub w związku  

z trudnościami dojazdu nauczyciela na zajęcia.  

5. Za zajęcia indywidualnego nauczania uważa się zajęcia prowadzone  w indywidualnym    

i bezpośrednim kontakcie z dzieckiem. 

6. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu dziecka oraz zgodnie ze 

wskazaniami w orzeczeniu.  

7. W indywidualnym nauczaniu realizuje się wszystkie treści wynikające z podstawy 

wychowania przedszkolnego dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych 

dziecka.  

8. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualne nauczanie, dyrektor może 

zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych 

dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  
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9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 składa się w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.  

10. Wniosek, o którym mowa w ust. 8 wpisuje się do Dziennika indywidualnego nauczania, 

zaś dyrektor przedszkola akceptuje go własnoręcznym podpisem.  

11. Dzienniki indywidualnego nauczania zakłada się i prowadzi odrębnie dla każdego dziecka.  

12. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio 

z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin realizowanych w ciągu co najmniej  

2 dni. 

13. Do obowiązków nauczycieli prowadzących zajęcia w ramach nauczania indywidualnego 

należy: 

1) dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości dziecka; 

2) udział w posiedzeniach zespołu wspierającego opracowującego IPET; 

3) prowadzenie obserwacji funkcjonowania dziecka w zakresie możliwości uczestniczenia 

wychowanka w życiu przedszkola; 

4) podejmowanie  działań umożliwiających kontakt z rówieśnikami; 

5) systematyczne prowadzenie dziennika zajęć indywidualnych. 

14. Na podstawie orzeczenia, opinii o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz wniosków  

z obserwacji nauczycieli i w uzgodnieniu z rodzicami /prawnymi opiekunami, dyrektor 

przedszkola organizuje różne formy uczestniczenia wychowanka w życiu przedszkola,  

w tym udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, uroczystościach  

i imprezach przedszkolnych/szkolnych.  Wszelkie informacje o możliwościach 

uczestniczenia dziecka oraz stanowisko rodziców/ prawnych opiekunów odnotowywane 

są w dzienniku nauczania indywidualnego.  

15. Dyrektor przedszkola ma prawo do zawieszenia organizacji nauczania indywidualnego  w 

przypadku, gdy rodzice/ prawni opiekunowie  złożą wniosek o zawieszenie nauczania 

indywidualnego wraz z zaświadczeniem lekarskim potwierdzającym czasową poprawę 

zdrowia dziecka umożliwiającą uczęszczanie wychowanka do przedszkola.  

16. Dyrektor przedszkola zaprzestaje organizacji nauczania indywidualnego na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów wraz z załączonym zaświadczeniem lekarskim, z którego 

wynika, że stan zdrowia dziecka umożliwia uczęszczanie do przedszkola. Dyrektor 

przedszkola w przypadku zawieszenia nauczania indywidualnego jest zobowiązany 

powiadomić poradnię ppp, która wydała orzeczenie oraz organ prowadzący przedszkole. 

 

Rozdział 6 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

 

§22 

 

 

1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na 

celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole. 
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2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu jeżeli ma 

ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi  

i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania. 

 

3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora 

przedszkola. W skład zespołu wchodzą specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie 

do rodzaju niepełnosprawności zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

4. Do zadań zespołu 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 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. 

5) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze do  

8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb 

dziecka 
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DZIAŁ III 

Organy przedszkola 

§ 23 

 

 1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców. 

 2. Dyrektor przedszkola: 

1) organizuje pracę placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami, 

3) sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

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

uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodziców, 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez 

radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki, 

6) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli  

i pracowników niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania  

i zwalniania pracowników, przyznawania nagród i wymierzania kar, 

7) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji 

praktyk pedagogicznych, 

8) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku w przedszkolu 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego (dopuszczone 

do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw 

programów wychowania przedszkolnego), 

9) jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania 

przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

10) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami, 

11) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną we współpracy z rodzicami dzieci, 

poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placówkami, 

organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  

i młodzieży. 

§ 24 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej 

statutowych działań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. 

 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.  

W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji 
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3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem rady. 

 

5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

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

w każdym semestrze, po zakończeniu roku szkolnego i w miarę bieżących potrzeb. Zebrania 

mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej jednej 

trzeciej członków rady pedagogicznej. 

 

7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należą w szczególności: 

) przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, 

) zatwierdzanie planów pracy placówki, 

) podejmowanie uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

jednostce, 

) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki, 

) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola, 

) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian. 

8. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu 

finansowego placówki, wnioski dyrektora o przyznanie nagród i wyróżnień, 

2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczych, 

wychowawczych i dydaktycznych, 

3) programy wychowania przedszkolnego, 

4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola, 

5) powierzenie stanowiska wicedyrektora, 

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, 

7) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a także może wystąpić z wnioskiem o 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 

 

§ 25 

Rada Rodziców 

1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach przez 

zebranie rodziców dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

Powyższe wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w danym roku 

szkolnym. 

 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności 
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wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny ze 

statutem placówki. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego 

i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw przedszkola. 

 

5. W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodziców opiniuje: 

1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania,  

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 

6. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydawania funduszy 

rady rodziców określa regulamin rady rodziców. 

 

§ 26 

Współdziałanie organów przedszkola 

 

1. Organy przedszkola współdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając 

obowiązującego prawa oświatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Bieżącą 

wymianę informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, 

narady, tablice ogłoszeń dla rodziców, korespondencję, dziennik elektroniczny. 

2. Organy działające w przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby: 

1) zapewnić każdemu z nich możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach 

kompetencji określonych w przepisach powszechnie obowiązujących, 

2) umożliwić rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola, 

3) zapewnić bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola 

o podejmowanych działaniach lub decyzjach. 

3. Każdy organ przedszkola może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów 

przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając 

kompetencji organu uprawnionego. 

 

4. Współdziałanie organów ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju 

wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy 

placówki. 

§ 27 

Zasady rozwiązywania sporów 

 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:  

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy 

do dyrektora przedszkola 

2) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem 

każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu; 

4) swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie 
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zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

 

2. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, 

powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym 

przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza swojego 

przedstawiciela do pracy w zespole. 

 

3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.  

 

4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne.  

 

5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 
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DZIAŁ IV 

Rozdział 1 

Organizacja przedszkola 

§ 28 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

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

 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20. 

 

§ 29 

Oddziały przedszkolne 

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 

nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań,  

z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

 

 2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, aby 

nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.  

W tym celu w PP w Gościęcinie następuje zamiana wychowawców w poszczególnych 

grupach co 2 lata. 

 

 

§ 30 

Grupy międzyoddziałowe 

 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych w PP w Gościęcinie.  

 

2. Grupa międzyoddziałowa  jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach  

7.00– 8.00 i 13.00 – 16.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi 

wcześnie rano i później odbieranymi z przedszkola. 

 

3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 20. 

 

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 

przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkola 

może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 

 

5. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się  

w grupach o strukturze międzyoddziałowej. 
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Rozdział 2 

Funkcjonowanie przedszkola 

§ 31 

 

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola. 

 

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na: 

1) 9 godzin dzienne: od 7.00 do 16.00 w Publicznym Przedszkolu w Gościęcinie 

2) 5 godzin dziennie od 8.00 do 13.00 w Publicznym Przedszkolu w Trawnikach 

 

3. Podstawa programowa  jest realizowana w godzinach 8.00 - 13.00. 

 

4. Przedszkole na wniosek rodzica odpłatnie zapewnia dziecku opiekę poza godzinami 

przeznaczonymi na realizację zajęć programowych (bezpłatnych) 

 

5. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego ciepłego posiłku.  

 

6. Zasady korzystania z wyżywienia i pobierania opłat za nie oraz za zapewnienie dziecku 

opieki poza godzinami przeznaczonymi na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

 

§ 32 

Ramowy rozkład dnia 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora. 

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia,  

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz struktury organizacyjnej placówki.  

 

3. Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Gościęcinie 

1) W godzinach 7.00 - 8.15: 

o schodzenie się dzieci; 

o zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, ruchowe, gry stolikowe; 

o prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, 

korekcyjnym, 

o stymulującym; 

o czynności porządkowe 

 

2) W godzinach 8.15- 9.00 

o Zabawy swobodne; 

o Ćwiczenia poranne; 

o Krótka zabawa zorganizowana; 

o Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem. 

o Śniadanie 
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o profilaktyka stomatologiczna, 

 

3) W godzinach 9.00 – 10.30: 

o zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci 

o w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej; 

o ćwiczenia gimnastyczne. 

 

4) W godzinach 10.30 – 12.00: 

o Czynności organizacyjne w sali; 

o Eksponowanie prac plastycznych dzieci; 

o Czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem z budynku 

o Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na 

boisku,w parku, spacer; gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy 

ruchowe, sportowe,obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 

porządkowe; 

o Powrót do przedszkola; 

o Czynności higieniczne i organizacyjne przed obiadem. Obiad 

 

5) W godzinach 12.00 - 13.00 

o zajęcia programowe o charakterze poszerzającym; 

o zabawa swobodna. 

 

6) W godzinach 13.00 – 14.30: 

o Odpoczynek – leżakowanie; 

o opowiadanie lub czytanie bajek; 

 

7) W godzinach 14.30 – 16.00: 

o przygotowanie do podwieczorku; 

o podwieczorek; 

o zabawy uspokajające i relaksujące; 

o zajęcia dodatkowe; 

o prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym 

i obserwacyjnym; 

o gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne; 

o zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci; 

o gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

o zajęcia muzyczne lub plastyczne, oraz teatralne rozwijające uzdolnienia 

dziecka; 

o gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 

o zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka. 

 

4. Ramowy rozkład dnia w Publicznym Przedszkolu w Trawnikach: 

1) W godzinach 8.00 – 8.30: 

o schodzenie się dzieci; 

o zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, ruchowe, gry stolikowe; 

o prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, 

korekcyjnym, 

o stymulującym; 

o czynności porządkowe 
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2) W godzinach 8.30- 9.00 

o Zabawy swobodne; 

o Ćwiczenia poranne; 

o Krótka zabawa zorganizowana; 

o Czynności higieniczne i samoobsługowe przed śniadaniem. 

o Śniadanie 

o profilaktyka stomatologiczna, 

 

3) W godzinach 9.00 – 10.30: 

o zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci 

i realizacji podstawy programowej 

o w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej; 

o ćwiczenia gimnastyczne. 

 

4) W godzinach 10.30 – 12.00: 

o Czynności organizacyjne w sali; 

o Eksponowanie prac plastycznych dzieci; 

o Czynności higieniczne i samoobsługowe przed wyjściem z budynku 

o Pobyt dzieci na świeżym powietrzu: pobyt w ogrodzie przedszkolnym, na 

boisku, w parku, spacer; gry i zabawy na świeżym powietrzu, zabawy 

ruchowe, sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, 

porządkowe; 

o Powrót do przedszkola; 

o Czynności higieniczne i organizacyjne przed drugim śniadaniem 

 

5) W godzinach 12.00 - 13.00 

o zajęcia programowe o charakterze poszerzającym; 

o prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym 

i obserwacyjnym; 

o gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne; 

o zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci; 

o gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem; 

o zajęcia muzyczne lub plastyczne, oraz teatralne rozwijające uzdolnienia 

dziecka; 

o gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka; 

o zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka 

o odbiór dzieci 

 

 

 

Rozdział 3 

Praca wychowawczo-dydaktyczna 

§ 33 

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu realizowana jest według 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego i dopuszczonych do użytku przez 

dyrektora przedszkola programów wychowania przedszkolnego. 
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 2. Wybór programów wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 

 

 3. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut. 

 

 4. Zasady realizacji podstawy programowej określają przepisy odrębne. 

 

 5. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci. 

 

 6. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. 

 

 7. Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację 

podstawy programowej. 

 

 8. Naukę języka mniejszości narodowej lub grupy etnicznej organizuje dyrektor przedszkola 

na pisemny wniosek, składany – na zasadzie dobrowolności – przez rodziców lub 

prawnych opiekunów dziecka. Złożenie wniosku (deklaracji) lub jej wycofanie w danym 

roku szkolnym (nie później niż do 30 czerwca) skutkuje od następnego roku szkolnego. 

Szczegółową organizację nauki języka mniejszości narodowej regulują odrębne przepisy. 

Nauka języka mniejszości narodowej odbywa się w wymiarze 3 godzin tygodniowo w 

każdej z grup.  

 

 9. Przedszkole organizuje naukę religii, która odbywa się w wymiarze dwóch zajęć 

przedszkolnych tygodniowo (jedne zajęcia trwają 30 minut). Nauka religii w przedszkolu 

organizowana jest na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki 

religii w szkołach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 983). 

 

§ 34 

 

1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 

2. Zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokumentowane 

są przez specjalistów w indywidualnych dziennikach zajęć specjalistycznych w dzienniku 

elektronicznym. 

 

3. Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadań przedszkola nauczyciele organizują zajęcia 

wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą sytuację i moment pobytu 

dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji 

programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zarówno zajęcia kierowane, jak i 

czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter tego 

odpoczynku, uroczystości przedszkolne, a także ubieranie, rozbieranie. Bardzo ważna jest 

samodzielna zabawa. 

 

4. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji 
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oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną 

prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np. 

oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w 

sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności 

złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci 

do wykonywania tych czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże 

procesów. 

 

5. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli 

powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe 

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

zapewniając mu zdrowy rozwój.  

 

6. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 

zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 

opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole. 

 

 

 

Rozdział 4 

Dokumentacja pedagogiczna 

 

§ 35 

 

 

1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego prowadzą dzienniki zajęć grupowych  

w przedszkolu, w którym dokumentują przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej  

i opiekuńczej z dziećmi w danym roku szkolnym oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu 

w każdym dniu. Dzienniki prowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

2. Nauczyciele specjaliści prowadzą dzienniki zajęć pracy indywidualnej  

i zespołowej z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 

z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. 

 

3. Nauczyciele prowadzący zajęcia indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego prowadzą dzienniki oddzielnie dla każdego wychowanka 

objętego tą formą edukacji. 
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Rozdział 5 

Zajęcia zdalne 

§ 36 

 

1. W sytuacjach wynikających z regulacji prawnych, dyrektor szkoły zawiesza zajęcia  

i organizuje dla wychowanków zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.  

 

2. Podstawowym narzędziem komunikacji między nauczycielami, dziećmi i ich rodzicami 

jest strona internetowa ZSP w Gościęcinie https://zgsp-gosciecin.szkolna.net zakładka 

Przedszkole, poczta elektroniczna oraz inne metody komunikacji (np. Microsoft Teams, 

Facebook, WhatsApp, sms, telefon) przyjęte wspólnie przez nauczyciela, wychowanków i 

rodziców danej grupy.  

 

3. W przypadku braku dostępu do sprzętu komputerowego rodzic zgłasza ten fakt 

wychowawcy, który wspólnie z dyrektorem a następnie z rodzicem (prawnym opiekunem) 

ustala zasady uczestnictwa wychowanka  w nauce zdalnej. 

 

4. W zależności od zakresu dostępności do sprzętu komputerowego i internetu dyrektor 

wybiera jedną z metod prowadzenia zajęć zdalnych: 

1) synchroniczną – nauczyciel i wychowankowie pracują w jednym czasie  

z wykorzystaniem platformy do prowadzenia zajęć online - Teams 

2) asynchroniczną – nauczyciel i wychowankowie pracują w różnym czasie,  

z wykorzystaniem prezentacji, linków do materiałów edukacyjnych, filmów dostępnych 

na wybranej platformie edukacyjnej, 

3) łączoną – pracę równoległą łączy się z pracą rozłożoną w czasie, 

4) konsultacje – nauczyciel jest dostępny online dla wychowanków i rodziców. 

5. Każdy rodzic otrzymuje dane logowania do platformy, o której mowa w ust. 4. w celu 

zapewnienia bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach, hasło dostępu do platformy powinno 

zostać przez rodziców wychowanka niezwłocznie zmienione. 

6. Dyrektor odpowiada za skoordynowanie dziennej i tygodniowej liczby zajęć, w tym za 

ustalenie limitu zajęć prowadzonych w czasie rzeczywistym, zarówno w tygodniu, jak  

i w konkretnym dniu, przy uwzględnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy komputerze 

(lub innym urządzeniu multimedialnym). 

7. Zadaniem wychowawcy jest systematyczne, raz w tygodniu, zamieszczanie rozkładu zajęć 

dla oddziału.  

8. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do umieszczania na stronie materiałów edukacyjnych, 

propozycji zabaw, prac plastycznych, ćwiczeń motoryki dużej i małej, zadań rozwijających 

mowę i myślenie, ćwiczeń gimnastycznych, elementów tańca itp.  

a także informacji dotyczących metod i form realizacji omawianych treści programowych. 

9. Dzieci w wieku 3-5 lat zachęcane są do realizacji zadań, wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość przyjętych w przedszkolu. 

https://zsppawlowiczki.edupage.zakładka/
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10. Dzieci w wieku 6 lat zobowiązane są do realizacji zadań wynikających z obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość przyjętych w przedszkolu. 

11. Nauczyciele przekazują wychowankom, z wykorzystaniem środków komunikacji na 

odległość, informację o zadaniach dla dzieci z terminem ich wykonania/przesłania, nie 

krótszym niż siedem dni i ustalonym w taki sposób, aby wychowankowie mieli możliwość 

wykonania zadania w warunkach pracy zdalnej. 

12. Sprawdzanie wiedzy i umiejętności dzieci 6 letnich odbywać się będzie w formach 

przyjętych w informacji o gotowości szkolnej, z zastrzeżeniem, że sposób zastosowania 

danej formy musi uwzględniać wykorzystanie metod i technik kształcenia na odległość. 

Nauczyciel diagnozujący dziecko, w tym dziecko kończące edukację w przedszkolu, musi 

uwzględniać pojawiające się trudności techniczne w związku z kształceniem na odległość 

i dostosować  sposoby weryfikacji wiedzy i umiejętności do indywidualnych sytuacji.  

13. Nauczyciel prowadzący zajęcia specjalistyczne (terapia, logopedia) zobowiązany jest 

indywidualnie ustalić metody i formy pracy z wychowankiem dostosowując je do 

możliwości dziecka wynikających ze wskazań po diagnozie. 

 

§ 37 

 1. Prowadzone przez nauczycieli zajęcia online mogą być obserwowane przez dyrektora,  

w ramach prowadzonego wewnętrznego nadzoru pedagogicznego. 

 

 2. Cele obserwacji, o których mowa w ust. 1, to weryfikowanie materiałów udostępnianych 

wychowankom do nauki, obserwowanie działań nauczyciela, w szczególności dotyczących 

komunikowania dzieciom celów zajęć, wskazywania wymaganych zadań  

i aktywności, wspierania dzieci w ich realizacji, dawania wskazówek, ukierunkowywania, 

oceniania, liczby zadawanych prac domowych. Obserwacje dyrektor prowadzi zgodnie  

z planem nadzoru pedagogicznego oraz – jeżeli wynika to z potrzeb – także w trybie 

doraźnym. 

§ 38 

 1. Dyrektor przedszkola koordynuje pracę nauczycieli oraz współpracę nauczycieli  

z rodzicami.  

 

 2. Nauczyciel zobowiązany jest do odczytywania informacji wysyłanych przez dyrektora 

przedszkola w postaci SMS-ów, e-maili, za pomocą komunikatorów internetowych. 

 

 3. Nauczyciele wykonują pracę zdalnie lub pozostają w gotowości do pracy. 

 

 4. Proponowane zajęcia powinny uwzględniać wiek dziecka i jego możliwości 

psychofizyczne. 

 

 5. Wychowawca oddziału podaje zakres treści nauczania przy użyciu dostępnych środków 

komunikacji elektronicznej. 
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 6. Przy planowaniu pracy zdalnej do realizacji w domu proponuje się sytuacje sprzyjające 

zacieśnieniu rodzinnych relacji, np. konstruowanie gier, czytanie, zabawy sensoryczne, 

wspólną zabawę na podwórku. 

 

 7. Zajęcia online lub offline oraz godziny konsultacji z rodzicami, ewentualnie z dziećmi, dla 

poszczególnych oddziałów odbywają się zgodnie z planem pracy odpowiadającym 

tygodniowemu pensum poszczególnych nauczycieli. 

 8. Wszyscy nauczyciele są dostępni dla rodziców i ich dzieci w godzinach swojej pracy 

zgodnie z tygodniowym planem pracy. 

 9. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych, terapeuci, logopeda i katecheta dokumentują 

pracę w dzienniku elektronicznym  

 10.  W okresie ograniczenia funkcjonowania przedszkola i kształcenia na odległość 

frekwencja wychowanków nie jest odnotowywana. 

 11. Dziennik elektroniczny będzie podstawą zaliczenia do wymiaru godzin pracy, 

realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

 

Rozdział 6  

Organizacja wyżywienia 

 

 

§ 39 

Warunki korzystania przez wychowanków z obiadów 

 

1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, w szczególności 

wspierania prawidłowego rozwoju dzieci,  w Przedszkolu w Gościęcinie wydawane są 

posiłki w formie jednodaniowego obiadu. 

2. Warunki korzystania z obiadów:  

1) z obiadów mogą korzystać wychowankowie PP w Gościęcinie  

2) z obiadów korzystają dzieci wnoszące opłaty indywidualnie oraz takie,   których 

dożywianie finansuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pawłowiczkach 

3. Odpłatność za obiady:  

1) zapisów na obiady dokonuje się na cały rok;  

2)opłata jest zgodna z regulaminem stołówki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego   

            w Pawłowiczkach  

4. W związku ze świadczeniem usług związanych z żywieniem dziecka, z rodzicem zostaje 

zawarta umowa, której warunki rodzic jest zobowiązany przestrzegać;  

5. Opłatę za wyżywienie uiszcza się z dołu w terminie do 10-tego dnia każdego miesiąca 

następującego po miesiącu, w którym dana osoba korzystała z obiadu;  

6. Opłaty można dokonać przelewem bankowym na rachunek Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pawłowiczkach 
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7. Dopuszcza się zgłoszenie w sekretariacie Publicznej Szkoły Podstawowej w Gościęcinie  

nieobecności z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem, co umożliwi nienaliczenie 

kwoty w następnym miesiącu za nieskorzystanie z obiadu w danym dniu;  

8. Brak zgłoszenia nieobecności z co najmniej 2– dniowym wyprzedzeniem nie uprawnia do 

odliczeń;  

§ 40 

1. Zasady wydawania obiadów:  

1) obiad jest wydawany w stołówce na parterze w godzinie od 11.30 – 12.00 

2) dzieci, które nie korzystają z obiadów, spożywają w tym czasie swoje śniadanie   

3) obiad jest spożywany tylko w wymienionej sali i zakazuje się wynoszenia posiłku lub     

jego części poza nią 

 

2. Zasady zachowania się podczas obiadu:  

1) podczas spożywania obiadu obowiązują zasady kulturalnego zachowania zarówno   

wobec pracowników, jak i siebie nawzajem;  

2) obiad jest spożywany przy stoliku wskazanym przez nauczyciela;  

3) po spożyciu obiadu brudne naczynia należy odnieść w wyznaczone miejsce, 

posprzątać po sobie i zasunąć krzesło;  

4) nad bezpieczeństwem uczniów przebywających w stołówce czuwa nauczyciel 

sprawujący opiekę w tym czasie w grupie.  

 

3. Sposób dożywiania dzieci niekorzystających z żywienia w przedszkolu: 

1) dzieci niekorzystające z wyżywienia w przedszkolu mają możliwość spożycia 

drugiego śniadania (przygotowanego przez rodzica) w czasie spożywania przez grupę 

obiadu 
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DZIAŁ V 

 

Rozdział 1 

Nauczyciele i inni pracownicy szkoły 

 

§ 41 

Plan pracy nauczycieli 

 

 1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą zgodnie  

z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 

 

 2. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu 

dzieci. Troska o pełne bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działań. 

Nauczyciel w szczególności: 

1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi 

dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna), 

2) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy i zasady 

bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie zabaw 

ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłków), 

3) uczy dzieci zgodnej zabawy z rówieśnikami, 

4) uczy przewidywania konsekwencji, wypracowuje u dzieci samodyscyplinę, 

5) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin  

w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałów łączonych, zgodnie  

z zatwierdzonym harmonogramem, 

6) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki; gdy 

nauczyciel w razie konieczności z przyczyn losowych musi opuścić salę ,  pozostawia 

dzieci pod opieką woźnej oddziałowej. Nauczyciel powinien ograniczyć do minimum 

swoją nieobecność, 

7) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika – w takiej 

sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w oddziale, 

8) współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom 

bezpiecznego pobytu, 

9) informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,  

w oddziale (kontrakty). 

 3. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami 

szczegółowymi i wewnętrznymi ustaleniami. 

 

 4. Nauczyciel planuje pracę z dziećmi, przygotowując plan pracy zgodnie z decyzją rady 

pedagogicznej: 

1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni, 

tygodnia, miesiąca, 

2) plan dnia powinien mieć charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji 

dzieci, 

3) plan pracy powinien mieć zachowaną właściwą proporcję czasową między formami 
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proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnością dzieci, zgodną  

z podstawą programową, 

4) część codziennych zajęć, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi 

przedszkolaków, powinna odbywać się na powietrzu, jeżeli tylko pozwala na to pogoda. 

 

§ 42 

Zakres zadań nauczycieli, wychowawców 

 

1. Do zakresu zadań nauczyciela należą: 

1) prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych 

informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje 

przeprowadza się dwa razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym, 

2) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, 

3) opracowanie, na podstawie gromadzonych wyników, diagnozy przedszkolnej  

i realizowanie indywidualnego dla każdego dziecka programu wspomagania  

i korygowania rozwoju dziecka, 

4) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

5) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania, 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji przez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę 

pomieszczeń. 

2. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy pracy 

do jego możliwości. 

 

3. W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel współpracuje ze specjalistami  

z poradni psychologiczno-pedagogicznej, pedagogiem specjalnym, psychologiem i 

logopedą. 

 

4. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej. 

  

§ 43 

 

1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  

w ramach następujących form współpracy: 

1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu, 

2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez: 

a) organizowanie zebrań ogólnych i grupowych w zależności od potrzeb i zajęć 

otwartych co najmniej dwa razy w roku, 

b) organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami w celu wymiany bieżących 

informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze, 

c) przeprowadzanie wywiadów, rozmów itp. w celu gromadzenia potrzebnych 
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informacji o rodzinie; 

d) uczestnictwa rodziców w zajęciach, wycieczkach, uroczystościach, 

e) prezentowania gazetki dla rodziców o tematyce pedagogicznej, 

f) informowania rodziców na tematy bieżącego życia oddziału i przedszkola, 

g) systematycznego eksponowania prac dzieci. 

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności  

i zainteresowania, dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji 

dzieci poprzez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy. 

 

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, 

wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

 

4. Do zadań nauczyciela należy wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających  

z organizacji pracy w placówce. 

 

5. Do zadań nauczyciela należą nadzorowanie i kontrolowanie w szatni schodzenia się dzieci 

do przedszkola i rozchodzenia do domu. Dzieci mogą być odbierane tylko przez osoby do 

tego upoważnione. W nadzorowaniu tym pomagają także niepedagogiczni pracownicy 

przedszkola - woźna oddziałowa. 

 

§ 44 

Pracownicy przedszkola 

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor  

i ujęty jest w czynnościach zawartych w umowie.  

§ 45 

Zadania pracowników administracyjno-obsługowych 

 

 1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracyjno-obsługowych są zapewnienie 

sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. 

 

 2. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i współdziała z nimi w celu zapewnienia 

dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, m.in.: 

1) zgłasza wszelkie nieprawidłowości w działaniu urządzeń i wyposażeniu przedszkola, 

2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny)  

w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych 

sytuacjach. 
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DZIAŁ VI 

Rozdział 1 

Roczne przygotowanie przedszkolne 

 

§ 46 

Wychowankowie przedszkola 

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

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

kalendarzowym, w którym dziecko kończy siedem lat.  

 

 2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 

dziewięć lat. 

 

 3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły 

podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej i po złożeniu przez rodziców dziecka odpowiedniego 

wniosku.  

 

§ 47 

Roczne przygotowanie przedszkolne 

 

1. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.  

 

2. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 4, są obowiązani 

dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.  

 

3. Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji  

w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (art. 42 ustawy – Prawo 

oświatowe). 

 

4. Przez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego należy rozumieć 

nieusprawiedliwioną nieobecność dziecka w okresie jednego miesiąca w wymiarze co 

najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych. 

 

5. Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapewnienia dziecku możliwości regularnego 

uczęszczania na zajęcia. 

 

6. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 5 dni rodzic/opiekun prawny ma 

obowiązek poinformowania nauczyciela o przyczynie nieobecności dziecka (osobiście, 

telefonicznie lub w dzienniku elektronicznym). 
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7. W sytuacji braku takiej informacji nauczyciel podejmuje próby kontaktu z 

rodzicami/opiekunami prawnymi w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności i 

poinformowania o skutkach niedopilnowania przez nich realizacji obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

8. W przypadku nieobecności trwającej dłużej niż 2 tygodnie rodzic/opiekun prawny 

powinien napisać usprawiedliwienie nieobecności dziecka w dzienniku elektronicznym.  

 

9. Nauczyciel systematycznie monitoruje usprawiedliwione i nieusprawiedliwione 

nieobecności dziecka w dzienniku elektronicznym.  

 

10. W sytuacji nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w wymiarze co najmniej 50% dni 

w miesiącu nauczyciel zawiadamia o tym dyrektora przedszkola. 

 

11. Dyrektor przedszkola kieruje do rodziców/opiekunów prawnych upomnienie wraz z 

informacją, że niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego jest  

zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego. 

 

12. W przypadku braku właściwej reakcji rodzica na wysłane upomnienie, po upływie 7 dni 

od dnia doręczenia upomnienia dyrektor przedszkola zawiadamia dyrektora szkoły, w 

obwodzie której dziecko mieszka, o niespełnianiu przez nie obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

 

 

Rozdział 2 

Prawa i obowiązki wychowanków 

§ 48 

 

1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach dziecka, 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczególności prawo do właściwie zorganizowanego 

procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez: 

1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami 

dziecka i możliwościami placówki, 

2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, zdrowe żywienie, 

3) właściwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zażywanie ruchu, 

4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia 

zgodnie z możliwościami percepcyjnymi dziecka, 

5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych, 

6) zaspokajanie potrzeb własnych, 

7) doskonalenie i rozwijanie zdolności i zainteresowań, 

8) przeprowadzanie prostych doświadczeń lub ich obserwowanie, 

9) współdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęć w danym dniu, 

10) zabawę i wybór towarzysza zabawy, 

11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 
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12) wyrażanie własnych sądów i opinii, 

13) poszanowanie godności osobistej, 

14) tolerancję, 

15) akceptację, 

16) zrozumienie indywidualnych potrzeb, 

17) poszanowanie własności, 

18) indywidualne tempo rozwoju. 

 2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1) przestrzegać ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątać po skończonej zabawie i 

pracy) 

2) przestrzegać ustalonych zasad dotyczących bezpieczeństwa, 

3) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umieć się 

ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), samodzielnie posługiwać 

się sztućcami, 

4) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne, 

5) wykonywać prace porządkowe na miarę swoich możliwości, 

6) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej, 

7) szanować wytwory innych dzieci, 

8) godnie reprezentować przedszkole w kontaktach ze środowiskiem. 

 

 

 

Rozdział 3 

Nagrody i konsekwencje 

 

§49  

 

 

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców. 

 

2. Dziecko ponosi konsekwencje świadomego niestosowania się do obowiązujących zasad  

    w przedszkolu: 

1) rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania, odebranie dziecku 

    przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza; 

2) odsunięcie od zabawy i pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, 

    spokojnym miejscu. 

 

 

§50 

 

1. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

 

2. W przedszkolu istnieją odpowiednie procedury postępowania wobec dzieci 

przejawiających nadmierną agresję, do których respektowania są zobligowani nauczyciele, 

pracownicy niepedagogiczni i rodzice dziecka: 
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1) Każdy nauczyciel, wychowawca oraz inny pracownik przedszkola zobowiązany 

jest do przeciwstawiania się przejawom agresji ze strony dzieci. 

2) Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy dążyć do zapewnienia 

bezpieczeństwa wszystkim dzieciom oraz sobie. 

3) Reakcja wobec przejawów agresji powinna być adekwatna do skali zagrożenia 

spowodowanego agresją, jak również do okoliczności zdarzenia, wieku i stopnia 

rozwoju sprawcy. 

4) Podejmując interwencję wobec agresywnego dziecka, należy powstrzymać się od 

przejawiania w stosunku do niego agresji fizycznej i słownej. Reakcja powinna być 

stanowcza, a przekaz słowny prosty i jasny. 

5) Użycie siły fizycznej jako środka przymusu jest ostatecznością w przypadku 

konieczności powstrzymania dziecka przed zadaniem ciosu innej osobie, w celu 

rozdzielenia bijących się dzieci czy pozbawienia dziecka niebezpiecznego 

przedmiotu, jeśli odmawia ono jego dobrowolnego oddania. 

6) Działaniom skierowanym na usunięcie bezpośredniego zagrożenia powinna 

towarzyszyć próba wyciszenia dziecka poprzez rozmowę, odwrócenie jego uwagi 

itp. 

7) Dzieci, przeciwko którym skierowana była agresja, powinni zostać otoczeni opieką, 

a w razie doznania przez nich krzywdy powinna im zostać udzielona odpowiednio 

do zdarzenia pomoc. 

8) Osoba podejmująca interwencję, niebędąca wychowawcą grupy, do której 

uczęszcza dziecko o przejawiające zachowanie agresywne, informuje o zdarzeniu 

wychowawcę. 

9) Wychowawca przeprowadza rozmowę z dzieckiem w celu wyjaśnienia przyczyn 

niewłaściwego zachowania. 

10) Fakt agresywnego zachowania dziecka powinien być odnotowany w dzienniku 

grupy i  zgłoszony bezpośrednio rodzicowi. 

3. Zasady postępowania systemowego wobec dziecka przejawiającego agresję: 

1) Nauczyciel  w ramach działań profilaktycznych omawia z rodzicami wszystkich 

dzieci wzajemne relacje między przedszkolem a środowiskiem rodzinnym dziecka, 

obowiązki w zakresie współdziałania w procesie wychowawczym oraz zakres 

odpowiedzialności. 

2) Nauczyciel podejmuje działania wychowawcze zmierzające do eliminacji trudności 

i rozwiązywania problemów dziecka. 

3) W przypadku powtarzających się przejawów agresji i innych zachowań 

powodujących trudności wychowawcze, nauczyciel przeprowadza z rodzicami 



40 

 

dziecka rozmowę przedstawiając zaistniały problem i podejmują wspólne działania 

celem eliminacji niepożądanych zachowań. Działania te nauczyciel dokumentuje 

notatką służbową. 

4) Nauczyciele dziecka sprawiającego trudności wychowawcze zobowiązani są do 

wspomagania rodziców w procesie wychowawczym a także organizacji różnych 

form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami. 

5) W razie niemożliwości przezwyciężenia trudności wychowawczych, wynikającej z 

braku współpracy ze strony rodziców dziecka lub z innych zaniedbań obowiązków 

rodzicielskich, dyrektor na umotywowany wniosek wychowawcy rozważa 

poinformowanie o sytuacji sądu rodzinnego. 

 

Rozdział 4 

Prawa i obowiązki rodziców 

§ 51 

Obowiązki rodziców 

 

4. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należą: 

1) respektowanie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez 

rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, 

5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci sześcioletnich 

podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, opisanego 

szczegółowo w paragrafie 47, 

7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 

8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, 

9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola. 

 

§ 52 

Prawa rodziców 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

 

 2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 
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2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju  

i postępów edukacyjnych dziecka, 

3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je 

wspomagać w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do jego potrzeb, 

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola, 

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu 

i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną. 

 

 

 

Rozdział 5 

Skreślenie dziecka z listy wychowanków 

§ 53 

 

 1. Dyrektor na podstawie uchwały rady pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu 

dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach: 

1) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres miesiąca), 

nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu przedszkolu, 

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, 

3) utajenia przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która uniemożliwia 

przebywanie dziecka w grupie. 

 2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice otrzymują na piśmie z uzasadnieniem. Od 

decyzji przysługuje odwołanie do kuratora oświaty w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia rodzicom dziecka. 

 

 3. Skreślenie dziecka z listy jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy. 

 

 4. Dziecko sześcioletnie może zostać przeniesione do oddziału pięciogodzinnego  

w przedszkolu, do którego uczęszcza, do innego przedszkola lub do szkoły, gdzie będzie 

realizować podstawę programową, w przypadku nieuregulowania przez rodzica zaległości 

miesięcznej z tytułu opłat za pobyt dziecka w przedszkolu. 
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DZIAŁ VII 

 

Rozdział 1 

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkolu      

§54 

Zadania związane z bezpieczeństwem 

 

 1. W czasie zajęć w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci 

odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału  

w godzinach określonych harmonogramem. 

 

 2. Do obowiązków wyznaczonych pracowników obsługi należy codzienna kontrola 

bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia 

jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie 

zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić je dyrektorowi 

placówki, który podejmie stosowne decyzje. 

 

 3. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka 

nauczyciela i dodatkowo na każde 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Wycieczki i spacery 

należy wpisywać do zeszytu spacerów i wycieczek z określeniem miejsca i godziny 

przewidywanego powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z Regulaminem 

spacerów i wycieczek przedszkola. 

 

 4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych oddziałów 

odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i możliwości. Od pierwszych dni 

pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania z urządzeń zgodnie  

z zasadami bezpieczeństwa i Regulaminem placu zabaw umieszczonym w widocznym 

miejscu na terenie placu zabaw.  

 

 5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. 

 

 6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu 

podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie 

dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie. 

 

 7. W trakcie zajęć dodatkowych nieodpłatnych, takich jak kółko teatralne, kółko plastyczne, 

kółko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku szkolnym, opiekę 

nad dziećmi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym ww. zajęcia, którzy 

ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci. 

 

 

§55 

 

1. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem  

i pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego 

pobytu w przedszkolu poprzez: 
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1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie  

o chorobach, niedyspozycjach zagrażających jego zdrowiu i życiu, 

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do 

odbioru dziecka, 

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci bezpiecznych zachowań. 

2. Spotkania z rodzicami organizowane są w terminach wskazanych przez dyrektora  

z tygodniowym wyprzedzeniem. 

 

§ 56 

Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu 

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczeństwo i mają 

obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.  

 

 2. Rodzice (prawni opiekunowie)  powinni przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod 

opiekę nauczyciela lub innego wyznaczonego do tego pracownika administracyjnego 

przedszkola (woźna oddziałowa) 

 

 3. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 

 

 4. Punkty 1 – 3 niniejszego paragrafu nie dotyczą dzieci dojeżdżających do przedszkola 

autobusem, kiedy odpowiedzialność za dzieci przejmuje opiekun autobusu.  

 

 5. Do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do 

stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo prosić zaświadczenie lekarskie o stanie 

zdrowia dziecka. 

 

 6. W razie wystąpienia dolegliwości chorobowych w ciągu dnia, nauczyciel zawiadamia 

rodzica/prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka i prosi o niezwłoczne odebranie 

dziecka z przedszkola.  

  

 7. Dziecko może być wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe 

upoważnione na piśmie przez rodziców dziecka. 

 

 8. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego  

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

 

 9. W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupoważnionej pisemnie, dziecko nie 

zostanie wydane. 

 

 10. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 
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bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).  

 

 11. Nauczycielka informuje o zaistniałym fakcie drugiego z rodziców lub kolejną osobę 

upoważnioną w karcie zgłoszenia, którą zobowiązuje do niezwłocznego odebrania dziecka 

z przedszkola  

 

 12. W przypadku gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka z przedszkola lub  

w przypadku przedłużającej się nieobecności rodziców (po godzinach urzędowania 

przedszkola) dyrektor placówki może po konsultacji z najbliższą jednostką policji podjąć 

decyzję o dalszych krokach. Po rozeznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka - 

sprawdzeniu czy rodzice przebywają w domu dyrektor podejmuje dalsze działania zgodne  

z prawem i procedurami przedszkolnymi.  

 

 13. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka lub nieodebrania dziecka z przedszkola, 

nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania 

przewidziane prawem i obowiązującymi w placówce procedurami.  

 

 14. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane nauczycielka zobowiązana jest 

powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

 

 15. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1 godzinę. Po 

upływie tego czasu nauczycielka powiadamia dyrektora przedszkola i najbliższy 

komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami. 

 

 16. Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę 

osobie odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego 

bezpieczeństwo ponosi osoba odbierająca. Dzieci dojeżdżające są wydawane pod opiekę 

opiekuna autobusu.  

 

 17. Życzenia rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców muszą być 

poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądowymi. 

 

 

§ 57 

 

2. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim 

bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola albo zwrot 

kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowóz 

zapewniają rodzice. 
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DZIAŁ VIII 

 

Rozdział 1 

Rekrutacja 

§ 58 

Zasady przyjęć do przedszkola 

 

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. 

 

2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. 

 

3. Szczegółowe zasady prowadzenia rekrutacji do przedszkola określają przepisy odrębne. 

 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym w pierwszym etapie pod uwagę brane są kryteria ustawowe 

określone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 

2021 r., poz. 1082) . W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu, prowadzony jest drugi 

etap, w którym pod uwagę brane są kryteria samorządowe określane przez Radę Gminy 

Pawłowiczki.  

 

5. Każdemu kryterium przypisana jest określona liczba punktów. Liczba zdobytych punktów 

decyduje o przyjęciu kandydata do przedszkola.  

 

 

Rozdział 2 

Odpłatność za przedszkole 

§ 59 

 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym 

przez organ prowadzący, nie krótszym niż pięć godzin.  

 

2. Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie 

przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ 

prowadzący.  

 

3. Podstawą naliczania opłaty (poza podstawą programową) jest każda rozpoczęta godzina 

czyli od 7.00 – 8.00 i od 13.00 – 16.00 w Publicznym Przedszkolu w Gościęcinie. 

 

4. Ewidencję liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych dodatkowych godzin 

opieki prowadzą nauczyciele na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych.  

 

5. W publicznym Przedszkolu w Trawnikach dodatkowe opłaty nie są naliczane ze względu 

na 5-cio godzinny system pracy.  

 

6. W czasie wakacji letnich od 1 lipca do 31 sierpnia i innych terminach wyznaczonych  

w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny, PP w Trawnikach jest zamknięte  
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a dzieci z Przedszkola w Trawnikach, które uczęszczają w tym czasie do PP  

w Gościęcinie są rozliczane wg zasad opisanych w ust.3 niniejszego paragrafu.  

§ 60 

Wyposażenie wychowanka 

 

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane 

w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.  

Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych  

i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu.  

2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, pidżamę i pościel ( w przypadku 

leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym (starsza grupa). 

3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, szczególnie 

stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa. Za zepsucie i zagubienie przedszkole nie 

ponosi odpowiedzialności.  

4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności na inne wartościowe rzeczy przynoszone przez 

dzieci.  

 

DZIAŁ IX 

Rozdział 1 

Ceremoniał 

§ 61 

 

1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł określających zespołowe  

i indywidualne zachowanie się dzieci, nauczycieli i rodziców uczestniczących  

w uroczystościach państwowych, patriotycznych, religijnych i innych uroczystościach 

przedszkolnych. 

 

2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowości przedszkolnej, nawiązującej do 

wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny. 

 

3. Ceremoniał nie określa wszystkich elementów poszczególnych uroczystości. Uzależnione 

są one od charakteru uroczystości. 

 

4. Za organizację i przebieg uroczystości odpowiada wyznaczony nauczyciel, który 

przeprowadza uroczystość zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez dyrektora 

scenariuszem. 

 

5. Godło znajduje się w centralnym punkcie każdej sali lekcyjnej, w gabinecie dyrektora, 

pokoju nauczycielskim, sekretariacie. 

 

6. Hymn państwowy wykonywany jest podczas uroczystości przedszkolnych związanych  

z obchodami świąt państwowych. 
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7. Uroczystości prowadzą dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel. 

 

DZIAŁ X 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 62 

Dokumentacja przedszkola 

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

 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

 

 

§ 63 

Uchwalono Uchwałą nr 12/2022 podczas zebrania Rady Pedagogicznej Przedszkola z dnia 

10.11.2022 roku.  

 

 

 

 

 

 

 
 


