
 

 

 

 

    S T A T U T   
 

PRZEDSZKOLA  
 

SAMORZĄDOWEGO    

 

W RUDNIKU 
 

 

 

 

 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 

256, poz. 2572) z późniejszymi zmianami. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21maja 2001 r. w 

sprawie ramowych statutów publicznych przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. Nr 61 z dnia 19.06.2001 r. poz. 624) z późniejszymi 

zmianami 

3. Uchwała Nr XL/315/2009 Rady Miejskiej w Sułkowicach z dn. 26 

listopada 2009r. w sprawie zasad i trybu korzystania z przedszkoli 

samorządowych prowadzonych przez Gminę Sułkowice z późniejszymi 

zmianami. 
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Uwagi wstępne: 
 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 

1)  ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 07.09.1991r. o Systemie Oświaty 

Dz. U. nr 95 z 1991r poz.425 z późniejszymi zmianami,  

2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe w Rudniku 

 

 

 

Rozdział  1 

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 
 

§ 1 

 

 Nazwa przedszkola:  Przedszkole Samorządowe w Rudniku 
 

§ 2 

 

Siedziba przedszkola:  wieś Rudnik, ul. Szkolna 55. Przedszkole mieści się w stałym 

obiekcie, wchodzi w skład Zespołu Placówek Oświatowych 

w Rudniku. Obiekt ten jest własnością Gminy Sułkowice. 

 

§ 3 

Organ prowadzący:  Gmina Sułkowice.  

 

§ 4 

 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Małopolski Kurator Oświaty 

 

§ 5 

 

Zasady funkcjonowania: 

1) przedszkole jest placówką publiczną; 

2) przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego; 

3) prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 

 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 6 

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

przepisach wydanych na jej podstawie w szczególności podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego. 
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2. Celem przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka 

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

 

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji 

i bezpieczeństwa. 

 

4. Przedszkole tworzy warunki umożliwiające dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 

 

§ 7 

 
1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspomagając ich 

indywidualny rozwój.  

 

2. Przedszkole sprawuje opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości rozwojowych dziecka. 

3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do szkoły. 

 

4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

religijnej oraz wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych. 

 
§ 8 

 
1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspomagając ich 

indywidualny rozwój poprzez:  

1) diagnozowanie środowiska dziecka; 

2) rozpoznawania potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka 

i umożliwiane ich zaspakajania;  

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka; 

4) wspieranie dziecka wybitnie uzdolnionego; 

5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kierowanie 

wychowanków na badania w poradni psychologiczno pedagogicznej; 

6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych oraz wspieranie 

nauczycieli w tym zakresie; 

7) respektowanie orzeczeń, opinii i zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dziecka. 

 

2. Przedszkole sprawuje opiekę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa ze szczególnym 

uwzględnieniem możliwości rozwojowych dziecka w tym: 

1) tworzy atmosferę akceptacji i bezpieczeństwa; 

2) podtrzymuje działania sprzyjające promocji i ochronie zdrowia; 

3) przekazuje wiedzę o zdrowym stylu życia, o ocenie zachowań służących i 

zagrażających zdrowiu;  

4) zapewnia dzieciom niepełnosprawnym opiekę oraz sprzyjające warunki rozwoju; 

5) umożliwia sprawowanie opieki higieniczno-lekarskiej w miarę potrzeb i posiadanych  

możliwości; 

6) współpracuje z placówkami służby zdrowia; 

7) współorganizuje z gminnymi instytucjami opiekuńczymi stałą lub doraźną pomoc 

materialną dla dzieci i ich rodzin. 
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3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka  i przygotowaniu go do szkoły  

w szczególności: 

1) organizuje współpracę z rodzicami; 

2) zapoznaje rodziców z zadaniami wychowawczo-dydaktycznymi; 

3) zasięga opinii rodziców w sprawach wychowania, opieki i nauczania, uzgadnia 

kierunki i zakres realizowanych zadań;  

4) udziela bieżących informacji o rozwoju i postępach dziecka;  

5) współpracuje ze szkołą i nauczycielami kształcenia zintegrowanego; 

6) wspomaga dziecko w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „Ja”; 

7) stwarza sytuację do rozwijania samodzielności, kształtowania nawyków higienicznych 

i kultury bycia; 

8) stwarza warunki do realizacji co najmniej podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego; 

9) umożliwia zdobycie różnorodnych doświadczeń w sferze intelektualnej, emocjonalnej, 

ruchowej. 

 

4. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

religijnej oraz wprowadza dziecko w świat wartości uniwersalnych poprzez:  

1) dbanie o kulturę języka polskiego; 

2) organizowanie uroczystości o charakterze narodowym i regionalnym; 

3) tworzenie sytuacji umożliwiających odnajdywanie w kulturze rodzimej i regionalnej 

źródeł wartości i kultywowanie ich; 

4) zapoznawanie z historią i symbolami narodowymi; 

5) wprowadzanie dziecka w kulturę duchową i materialną najbliższego środowiska, 

regionu, kraju, Europy i świata; 

6) tworzenie warunków, w których dziecko uczy się akceptowania różnic między ludźmi, 

szacunku do odmienności i zachowań tolerancyjnych; 

7) udział w akademiach szkolnych. 

 

§ 9 

 
1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę ze strony nauczyciela w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz poza przedszkolem. 

 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

 

3. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi 

towarzyszy woźna oddziałowa. 

 

4. Podczas organizacji wycieczek w środowisko dalsze, nauczycielki organizują dodatkową 

pomoc ze strony rodziców. 

 

5. Organizacja wycieczek autokarowych odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

6. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też  

    samodzielnego podawania farmaceutyków.  

 

7. W przypadku dzieci przewlekle chorych, które biorą leki stale, możliwe jest podawanie   

     leków na pisemną prośbę rodziców. 

 

8. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje  

     rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 
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9. W sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu dziecka wzywane jest pogotowie, z 

równoczesnym poinformowaniem rodziców.  

 

§ 10 

 
1. Dziecko powinno być terminowo przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez 

rodziców, lub osoby przez nich upoważnione na piśmie. 

 

2. Rodzeństwo upoważnione na piśmie przez rodziców, odbierające dziecko z przedszkola, 

winno mieć ukończone co najmniej 12 lat. 

 

3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, 

szukając kontaktu z rodzicami. 

 

4. W przypadku niemożności porozumienia się z rodzicami lub prawnymi opiekunami 

dziecka nauczyciel zawiadamia policję. 

 

5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z przedszkola w przypadku, kiedy rodzic lub 

opiekun jest nietrzeźwy. 

 

 

 

Rozdział 3 

 

ORGANIZACJA   DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA 
 

 

§ 11 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku. 

 

2. Do przedszkola może być przyjęte dziecko zakwalifikowane do kształcenia specjalnego 

przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną powyżej 6 lat. Obowiązek szkolny może 

być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 10 lat. 

 
3. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania 

i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

 

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

 

5. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci 

w oddziale może być niższa od liczby określonej w pkt. 4. 

 

§ 12 

 

1. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 

w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
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niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem 

i jego rodziną. 

 

2. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego nauczania a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych 

organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły orzekające, działające 

w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach 

specjalistycznych. 

 

3. Opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, o którym mowa w pkt. 2, 

mogą również wydawać zespoły opiniujące działające w niepublicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych. 

 

§ 13 

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola.  

 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

2) liczbę pracowników przedszkola, ogólną liczbę godzin pracy finansowaną przez organ 

prowadzący przedszkole; 

3) kwalifikacje nauczycieli; 

4) terminy przerw; 

5) arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po zaopiniowaniu 

przez Radę Pedagogiczną i związki zawodowe. 

 

 

§ 14 

 

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

przedszkola i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną. 

 

2. Szczegółowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwania 

rodziców oraz organizację zajęć dodatkowych. 

 

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

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

i zainteresowań dzieci. 

 

4. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

 

  

§ 15 

 

1. Przedszkole jest 3 – oddziałowe, funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 

31 sierpnia. 

 

2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada sale dydaktyczne dla każdego 

oddziału, ogród przedszkolny, który spełnia ogólne warunki do bezpiecznej zabawy. 
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3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora przedszkola:  

1) przerwa wakacyjna trwa od 1.07. do 31.08. 

2) corocznie w zależności od potrzeb środowiska ustalane są z organem prowadzącym 

dyżury wakacyjne w poszczególnych przedszkolach; 

3) do przedszkola dyżurującego mogą uczęszczać dzieci z całej gminy, zgłoszone do 

dnia 15.06; 

4) w okresie ferii zimowych i przerw świątecznych organizację działalności 

przedszkola ustala dyrektor przedszkola w zależności od frekwencji dzieci. 

 

4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ciągu 5 –cio  

 godzinnego pobytu dziecka w przedszkolu ( tj. od godz. 8
00

 do godz.13
00

). 

 

5. W uzasadnionych przypadkach na wniosek rodziców czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie, ale 

nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. 

 

6. Informacje o terminach przerwy w pracy przedszkola, dziennych rozkładach dnia i czasie 

przeznaczonym na realizację podstawy programowej umieszczane są na tablicy ogłoszeń. 

 

 

§ 16 

 

   

1. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za 

zgodą i odpłatnością rodziców. 

 

2. O kosztach ubezpieczenia oraz wyborze firmy ubezpieczeniowej współdecyduje Rada 

Rodziców. 

 

3. Rodzice, którzy samodzielnie ubezpieczają dziecko, zobowiązani są do przedłożenia 

polisy ubezpieczeniowej. 

 

§ 17 

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania 

przedszkolnego opracowaną przez Ministra Edukacji Narodowej. 

 

2. Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

programy wychowania przedszkolnego. Dopuszczone do użytku programy stanowią 

zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

 
3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

 
4. W przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe np.: rytmika, nauka języka 

obcego, nauka religii na wniosek bądź za zgodą rodziców (prawnych opiekunów). 

 

5. Za zajęcia dodatkowe, za wyjątkiem religii, koszty ponoszą rodzice. 

 

6. Zajęcia dodatkowe prowadzą osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. 
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7. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:   

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat-około 15min. 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat-około 30min. 

 

8. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci          

z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

9. Zajęcia dodatkowe nie mogą być organizowane w czasie przeznaczonym na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

 

10.  Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dzienniku zajęć dodatkowych a zajęcia religii             

w dzienniku zajęć grupowych. 

 

11.  Dziennik zajęć dodatkowych przechowywany jest w przedszkolu. 

 

 

§ 18 

 

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

 

Rozdział 4 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY REKRUTACJI DZIECI 

DO PRZEDSZKOLA 

§ 19 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

 

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 – 6 lat. 

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak 

niż do końca roku kalendarzowego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 10 lat. 

 

5. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7- letniego i starszego odbywa się na podstawie decyzji 

o odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej 

w obwodzie, której dziecko mieszka.  

 

6.  Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie: 

1) oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu; 

2) notatki informacyjnej w mediach lokalnych; 

3) na stronie internetowej przedszkola. 
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§ 20 

1. Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest karta zgłoszenia przedłożona w kancelarii 

Zespołu Placówek Oświatowych w Rudniku  w terminie od 1 do 30 marca każdego roku –  

dotyczy to również dzieci już uczęszczających do przedszkola. 

1a. Przy zapisie rodzic przedkłada do wglądu odpis skróconego aktu urodzenia dziecka oraz 

swój dowód osobisty.  

2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkałe i 

zameldowane wraz z przynajmniej z jednym z rodziców – na terenie Rudnika, a następnie 

według poniższych kryteriów: 

1) dzieci 6-letnie i  5-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne; 

2) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci; 

3) dzieci matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do 

samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów; 

4) dzieci z rodzin zastępczych; 

5) dzieci obojga  pracujących rodziców; 

6) dzieci z rodzin wielodzietnych; 

7) dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo; 

8) dzieci z rodzin o trudnej sytuacji materialnej; 

9) dzieci zamieszkałe na terenie wsi Rudnik, uczęszczające już do przedszkola w latach 

poprzednich. 

3. Dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin mogą korzystać z samorządowych przedszkoli 

prowadzonych przez Gminę Sułkowice, w miarę wolnych miejsc po uprzednim zawarciu 

porozumienia w sprawie finansowania wydatków przez gminę, na terenie której dziecko 

mieszka lub jeśli rodzice ponoszą opłaty w wysokości 100 % ponoszonych kosztów 

utrzymania wychowanka w przedszkolu. 

 

4. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, dyrektor 

powołuje komisję rekrutacyjną.  

 

5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi:  

1) Dyrektor przedszkola jako przewodniczący; 

2) 2 członków Rady Pedagogicznej; 

3) 3 członków Rady Rodziców – Przewodniczących Rad Oddziałowych. 

 

6. Posiedzenie  Komisji powinno odbyć się do 10 czerwca. Posiedzenie zwołuje 

przewodniczący 

 

7. Posiedzeniu komisji jest ważne, jeżeli uczestniczy w nim, co najmniej czterech członków. 

 

8. Komisja podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. 

 

9. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności. 

 

10. Od decyzji komisji przysługuje prawo odwołania do dyrektora przedszkola, w ciągu 7 dni 

od wywieszenia listy przyjętych dzieci. 

 

11. Po dokonaniu rekrutacji dyrektor bezzwłocznie umieszcza na terenie przedszkola listę 

dzieci zakwalifikowanych do przedszkola na nowy rok szkolny. 
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12. W przypadku dzieci nieprzyjętych do przedszkola tworzy się ponumerowaną listę dzieci 

oczekujących, na podstawie której mogą być one przyjęte w ciągu roku szkolnego, gdy 

zwolni się miejsce w odpowiedniej do wieku dziecka grupie. 

 

13. Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolnego dokonuje się w miarę 

wolnych miejsc na tych samych zasadach. 

 

14. Po zakończeniu rekrutacji dyrektor podpisuje z rodzicem (prawnym opiekunem) umowę 

w sprawie korzystania z przedszkola. 

 

15. Umowa na dany rok szkolny zostaje podpisana przez obie strony przed 1 września. 

Umowa podpisywana jest na okres nie dłuższy niż do końca czerwca danego roku 

szkolnego. 

 

16. Umowa może być rozwiązana jedynie w formie pisemnej z zachowaniem miesięcznego 

okresu wypowiedzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres wypowiedzenia 

umowy  może być skrócony do jednego tygodnia. Decyzję w tej sprawie podejmuje 

dyrektor. 

 

17. W przypadku gdy rodzic rezygnuje z korzystania z przedszkola w trakcie pierwszego 

miesiąca uczęszczania dziecka do przedszkola, ponosi  opłatę proporcjonalną do liczby 

dni obecności dziecka. 

 

18. Zmian warunków umowy dokonuje się z dniem pierwszego danego miesiąca. 

 

19. Zmianę czasu pobytu dziecka w przedszkolu rodzic zgłasza w formie pisemnej do 

dwudziestego  dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc wprowadzenia zmiany z 

zachowaniem ust. 18. Wydłużenie czasu pobytu dziecka wymaga zgody dyrektora 

przedszkola. 

 

20. Dziecko nierealizujące rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego zostaje 

skreślone z listy dzieci korzystających z przedszkola w przypadku: 

1) nieuregulowania przez rodzica jednomiesięcznych zaległości z tytułu opłat, po 

uprzednim wypowiedzeniu umowy; 

2) niezgłoszenia się dziecka do 10 dni od pierwszego dnia okresu na jaki została 

podpisana umowa, gdy rodzic nie powiadomi dyrektora przedszkola o przyczynie 

nieobecności  dziecka . 

3) w przypadku niepodpisania przez rodzica umowy na korzystanie z przedszkola w 

terminie określonym w  ust. 15. 

 

 

Rozdział 5 

ZASADY ODPŁATNOŚCI 

§ 21  

 

1. Opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu ustala w formie uchwały Rada Miejska 

w Sułkowicach. 

2. Usługa świadczona przez przedszkole w zakresie podstawy programowej w wymiarze 

5 godzin dziennie jest realizowania bezpłatnie. 
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3. Rodzice dzieci, które korzystają z usług przedszkola poza czasem przeznaczonym na 

realizację podstawy programowej ponoszą opłatę miesięczną z tytułu ponoszonych 

kosztów. 

4. Opłata określona w ust. 3 nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka na 

zajęciach. 

 

 

§ 22 

 

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 

 

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin. 

 

3. Koszty wyżywienia dziecka /”wsad do garnka”/ w pełni pokrywane są przez rodziców. 

 

4. Dzienną stawkę wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor 

w porozumieniu z rodzicami.  

 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu należy się obniżenie odpłatności za 

wyżywienie w  następnym miesiącu w wysokości proporcjonalnej do okresu absencji, pod 

warunkiem zgłoszenia nieobecności dziecka w przedszkolu przynajmniej z jednodniowym 

wyprzedzeniem. 

 

§ 23 

 

1. Rodzice dziecka niekorzystającego z posiłków, przygotowanych przez przedszkole, 

z przyczyn zdrowotnych udokumentowanych stosownym zaświadczeniem lekarskim nie 

ponoszą odpłatności określonej w § 22. W takim przypadku rodzic zapewnia posiłek 

dziecku we własnym zakresie.  

 

2. Sposób dożywiania dziecka ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami. 

 

§ 24 

 

1. Informacja o odpłatności i zasadach wnoszenia opłat przekazywana jest na zebraniu 

ogólnym rodziców oraz umieszczana na tablicy ogłoszeń. 

 

§ 25 

 

1. Z wyżywienia w przedszkolu mogą korzystać pracownicy przedszkola. 

 

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola ustalane 

są przez organ prowadzący. 

 

 

 

Rozdział 6 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 
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§ 26 

 
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w placówce oraz 

wszystkich zajęć organizowanych poza nią między innymi: 

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć 

organizowanych poza terenem przedszkola; 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny; 

3) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) zapewnia bezpieczeństwo podczas pobytu w ogrodzie. 

 

2.  Przedszkole zapewnia dzieciom 5 i 6- letnim realizację obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

 

3. Dyrektor w przypadku uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecko nie może 

przebywać w grupie dzieci zdrowych w oddziale ogólnodostępnym , udziela rodzicom 

pomocy w zapewnieniu innej formy realizacji podstawy programowej przedszkola np. 

nauczanie indywidualne lub w placówkach specjalistycznych. 

 

§ 27 

 
1.  Dziecko ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego, 

uwzględniającego zasadę: 

1) aktywności; 

2) indywidualizacji; 

3) stopniowania trudności; 

4) poglądowości. 

 

2. Dziecko ma prawo do:  

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) akceptacji takim, jakie jest; 

4) własnego tempa rozwoju; 

5) kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi; 

6) zabawy i wyboru towarzysza zabaw; 

7) do regulowania własnych potrzeb fizjologicznych zgodnie z przyjętymi zasadami; 

8) zdrowego i urozmaiconego jedzenia oraz do możliwości zaspokojenia pragnienia 

między ustalonymi posiłkami; 

9) do codziennego pobytu na świeżym powietrzu z uwzględnieniem warunków 

atmosferycznych. 

 

 

 

 

 

 

§ 28 

 
1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1) szanowania wytworów innych dzieci; 

2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego; 
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3) przestrzegania zasad higieny osobistej. 

 

 

 

Rozdział 7 
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 29 

1. W przedszkolu zatrudniani są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy  

z dzieckiem w wieku przedszkolnym. 

 

2. W ramach swoich obowiązków nauczyciel: 

1) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece wychowanków 

w szczególności: 

a) przez cały dzień pobytu dzieci w przedszkolu nauczyciel organizuje im 

zabawy, prace zespołowe i indywidualne oraz zajęcia dydaktyczno – 

wychowawcze zgodnie z programem i planem zajęć; 

b) nauczyciel zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod  

względem fizycznym, jak i psychicznym, stosuje w swoich działaniach 

obowiązujące przepisy bhp i ppoż; 

c) każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel powinien skontrolować 

teren, salę, sprzęt, pomoce i inne narzędzia; 

d) nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego 

nauczyciela, informując go o wszystkich sprawach dotyczących 

wychowanków; 

e) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w 

tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi; 

f) obowiązkiem nauczyciela jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie 

pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku 

w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna; 

g) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i 

przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi. 

2) wspiera rozwój psychofizyczny dziecka, jego zdolności i zainteresowania; 

3) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej; 

4) kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, 

szanuje ich godność osobistą; 

5) stosuje twórcze i nowoczesne metody wychowania i nauczania; 

6) prowadzi dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje 

zawodowe; 

8) dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę 

o estetykę pomieszczeń; 

9) eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci; 

10) realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących; 

11) bierze czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizuje jej postanowienia 

i uchwały; 

12) inicjuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub 

rekreacyjno- sportowym; 

13) realizuje wszystkie inne zadania zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające 

z bieżącej działalności placówki. 
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3.  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy 

służbowej, do nie ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i jego 

rodziców. 

 

§ 30 

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 

nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

 

2. W miarę możliwości, przy powierzaniu opieki nad oddziałem, dyrektor uwzględnia 

propozycje rodziców.  

 

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 

przynajmniej jeden nauczyciel powinien opiekować się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola. 

 

§ 31 

 
Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany 

program wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość; m.in. 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 

2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju; 

społecznej, emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 

3)  wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej; 

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka; 

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy. 

 

§ 32 

 

Nauczyciel: 

1) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci i je dokumentuje; 

2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo-kompensacyjną; 

3) przeprowadza analizę gotowości dziecka 5 i 6 –letniego do podjęcia nauki w szkole i 

zapoznaje z nią rodziców. 

 

 

§ 33 

 

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- 

    pedagogiczną: 

1) organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami; 

2) organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów; 

3) pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych; 

4) kieruje wychowanków na badania psychologiczno-pedagogiczne; 

5) sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań; 

6) realizuje orzeczenia i wskazania poradni psychologiczno-pedagogicznej; 
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7) prowadzi oświatę zdrowotną. 

 

 

§ 34 

 

1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności 

poprzez: 

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego; 

2) samokształcenie; 

3) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych 

specjalistów; 

4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami; 

5) aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady Pedagogicznej. 

 

2. Bierze udział w mierzeniu jakości pracy przedszkola. 

 

3. Dyrektor przedszkola opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 mając na uwadze: 

1) program rozwoju przedszkola; 

2) plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli; 

3) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego. 

 

 

§ 35 

 
1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych 

warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno- wychowawczego oraz 

podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują: 

1) zebrania ogólne rodziców - w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 2 razy w roku; 

2) zebrania oddziałowe, – co najmniej 2 razy w roku; 

3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców – systematyczne, 

w miarę potrzeb; 

4) zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku; 

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych 

członków rodziny – wg kalendarza imprez i uroczystości przedszkolnych; 

6) „Kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, 

realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na 

bieżąco; 

7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi. 

 

2. Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących pracy  

      oddziału i przedszkola. 

 

§ 36 

 

 
1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

1) uzyskiwania rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 

2) pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz  

doborze metod udzielania dziecku pomocy 

3) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną; 

4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą itp.  
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5) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących wyboru nauczyciela lub oddziału; 

6) zapoznania się z programem rozwoju przedszkola i planami pracy w danym oddziale; 

7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 

przedstawicielstwo – Radę Rodziców. 

 

      2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do przedszkola spoczywa obowiązek m.in. do: 

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

2) zapewnienia dzieciom odbywającym roczne przygotowanie przedszkolne 

regularnego uczęszczania na zajęcia; 

3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 

4) terminowego regulowania należności za przedszkole. 

 

 

§ 37 

 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym  

zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

2. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki 

i wychowania dzieci. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor. 

4. Pracownicy poza przydziałem obowiązków pełnią inne czynności, wynikające 

z organizacji pracy przedszkola zlecone przez dyrektora. 

5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

 

§ 38 

 

Wszyscy pracownicy przedszkola mają obowiązek: 

1) czuwać nad bezpieczeństwem dzieci na terenie obiektu przedszkola, jak również w 

czasie wycieczek, spacerów; 

2) posiadać wstępne i okresowe badania lekarskie i okazywać aktualną książeczkę 

zdrowia; 

3) znać i przestrzegać podstawowe przepisy BHP i ppoż; 

4) uczestniczyć w zebraniach personelu, jak również w szkoleniu BHP ; 

5) zgłaszać przełożonemu o wszelkich przeszkodach w wykonywaniu pracy. 

 

§ 39 

 

Pracownicy przedszkola obowiązani są w szczególności do: 

1) przestrzegania dyscypliny pracy oraz wewnętrznych zarządzeń dyrektora; 

2) sumiennego i rzetelnego wykonywania swoich obowiązków; 

3) dbania o ład i estetykę powierzonych im pomieszczeń oraz schludny wygląd; 

4) stwarzania miłej i kulturalnej atmosfery w pracy; 

5) właściwego użytkowania i odpowiedzialności za powierzone im mienie oraz 

odpowiednie jego zabezpieczenie. 

 



 17 

 

Rozdział 8 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 40 

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej. 

 

§ 41 

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych, ustala się: 

1) statut dostępny jest w sekretariacie i bibliotece; 

2) tekst statutu umieszczony jest na stronie internetowej Zespołu Placówek 

Oświatowych w Rudniku 

 

§ 42 

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 43 

 

Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

§ 44 

 

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwalony 4 czerwca 2009, Uchwała nr 7/2009 Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek 

Oświatowych w Rudniku. 

 

Zmiany: Uchwała 4/2010 z 10 lutego 2010. 

 

Tekst ujednolicony 24 lutego 2010. 

 

 


