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Rozdział 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

1. Przedszkole Samorządowe nr 80 zwane dalej „przedszkolem” jest placówką publiczną. 

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku przy ul Armii Krajowej 34, tel/fax: 85 

6615612, e-mail: ps80.bialystok.pl  

3. Organem prowadzącym jest Gmina Białystok. 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty z siedzibą w 

Białymstoku. 

5. Na pieczątkach i szyldzie i logo używana jest nazwa:  

Przedszkole Samorządowe Nr 80 

15-661 Białystok 

ul. Armii Krajowej 34, tel. 85 66 15 612 

NIP 542-31-89-332 REG. 200405200 

6. Przedszkole jest jednostką budżetową. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 2 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów 

wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego. 

2. Cele i zadania przedszkola: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i  trudnych 

sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) stwarzanie warunków  sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; 

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób 

zrozumiały dla innych; 

9) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę , małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

11) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie  tych wiadomości 

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 

 

 



§ 3 

 

1. Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania poprzez: 

1) Zapewnienie w przedszkolu bezpiecznych i przyjaznych warunków do rozwoju    

umysłowego dzieci, a przez to zachęcanie ich do aktywności badawczej i obserwacji 

otaczającego środowiska. 

2) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka, umożliwianie ich zaspakajania. 

3) Rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka 

4) Wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego ze szczególnym uwzględnieniem 

rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  

5) Rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej, 

poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród 

wychowanków, rodziców, nauczycieli. 

6) Rozwijanie wrażliwości moralnej 

7) Budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem, z krajem rodzinnym. 

8) Rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci oraz budzenie aktywności twórczej; 

9) Wspieranie dziecka uzdolnionego. 

10) Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

11) Organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

12) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

13) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana na wniosek: 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, rodzica. 

14) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie 

zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych oraz    innych 

o charakterze terapeutycznym, porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców. 

15) Czas trwania zajęć dodatkowych dla dzieci mających trudności jest dostosowany do 

możliwości rozwojowych dziecka. 

16) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych dla dzieci mających trudności, ustalane są 

przez dyrektora placówki. 

17) Uczęszczanie dziecka na zajęcia specjalistyczne wymaga zgody rodziców. 

18) W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 

mające na celu stymulowanie psychofizyczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

nieprawidłowości do momentu podjęcia nauki w szkole. 

 



§ 4 

 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem. 

1) Dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczycielki, która organizuje 

im zabawy, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym 

planem zajęć. 

2) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod 

opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć. 

3) Nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci, 

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

4) Każdorazowo nauczycielka kontroluje miejsca przebywania dzieci (sale zajęć, szatnia, 

łazienka, plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

5) Nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, 

informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

6) Nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 

czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 

7) Obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji 

gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym 

wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach np. temperatura. 

8) W wypadkach nagłych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu na 

zakres ich czynności służbowych w pierwszej kolejności skierowane są na 

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom. 

9) W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie 

bez zgody rodziców poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

10) Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice 

na początku roku szkolnego (wrzesień). 

11) Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów bhp, p.poż, 

przepisów ruchu drogowego. 

12) W razie choroby dzieciom nie podaje się leków, nie stosowane są również wobec 

wychowanków żadne zabiegi lekarskie poza udzielaniem niezbędnej pomocy w 

nagłych wypadkach. 



2. Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale 

 wymaganej liczby opiekunów, zgodnie z Regulaminem spacerów i wycieczek 

obowiązującym w przedszkolu. 

 

§ 5 

 

1.  Za dzieci w wieku przedszkolnym uważa się takie, które w danym roku kalendarzowym 

osiągają trzy lata oraz kończą sześć lat. Nabór do poszczególnych grup odbywa się 

rocznikami. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku. 

3. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece : 

1) jednego nauczyciela w przypadku pięciogodzinnego czasu pracy oddziału 

2) dwóch nauczycieli w przypadku dziesięciogodzinnego czasu pracy oddziału 

4.  W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy 

wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

5.  W grupach 3 – 4-latków, gdy liczba 3-latków przekracza 10 osób przysługuje jeden etat 

pomocy nauczycielki i jeden etat woźnej oddziałowej. 

6.  Decyzje w sprawie przydziału nauczycieli do poszczególnych oddziałów podejmuje 

dyrektor przedszkola. 

7.  Przedszkole może  prowadzić grupy integracyjne. 

8.  Oddział integracyjny prowadzi nauczyciel prowadzący i wspomagający  

9. W przedszkolu z oddziałami integracyjnymi dodatkowo zatrudnia się specjalistów , którzy 

prowadzą pracę  indywidualną z dziećmi niepełnosprawnymi  oraz ich rodzicami  

10. Organizacja zastępstw za nieobecnych nauczycieli. 

1) Zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor lub zastępca dyrektora 

przedszkola 

2) Pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący  

w oddziale. 

3) Zastępstwa dyrektor lub wicedyrektor odnotowuje w zeszycie zastępstw,  

a nauczyciel zastępujący nieobecnego nauczyciela potwierdza własnoręcznym 

podpisem. 



4) Zastępstwo za nieobecnego nauczyciela nauczyciel zastępujący odnotowuje  

w dzienniku zajęć. 

5) Praca dydaktyczno-wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w 

oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy. 

11. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia nauczycieli, realizujących zadanie 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola określa regulamin bezpiecznego 

pobytu dziecka w przedszkolu 

1) Nauczyciel zobowiązany jest do pobrania pisemnych oświadczeń od rodziców lub 

prawnych opiekunów, kto jest upoważniony do odbierania dziecka z przedszkola. 

2) Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu  

i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

3) Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru  

w przypadku gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie jest on w 

stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

4) O każdej odmowie wydania dziecka rodzicowi nauczyciel niezwłocznie informuje 

dyrektora lub jego zastępcę. W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do 

podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu nawiązania kontaktu z rodzicami – 

prawnymi opiekunami dziecka. Rodzice składają oświadczenie w pierwszych dniach 

września – przy pierwszym kontakcie rodzica z nauczycielem. 

5) Nauczyciele upoważnieni są do przekazania informacji dla rodziców o miejscu  

i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

12. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia dyrektora realizującego zadanie 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola reguluje regulamin przyprowadzania 

i odbierania dzieci z przedszkola: 

1) Dyrektor informuje rodziców o terminie i czasie przyprowadzania i odbierania dziecka 

– na tablicy ogłoszeń dla rodziców, na pierwszym zebraniu z rodzicami. 

2) Dyrektor na pierwszym posiedzeniu Rady Pedagogicznej na początku roku szkolnego 

zobowiązuje nauczycieli do bezwzględnego przestrzegania oświadczeń o odbiorze 

dziecka z przedszkola. 

3) Dyrektor kontroluje przestrzegania zbierania oświadczeń przez nauczycieli. 

4) W sytuacji, gdy nauczyciel nie wyda dziecka osobie do tego upoważnionej dyrektor 

wspólnie z nauczycielem podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu  

z rodzicami – prawnymi opiekunami dziecka. 



13. Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia rodzica realizującego zadanie 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola. 

14.  Rodzic bezwzględnie przestrzega godzin przyprowadzania i odbierania dziecka  

z przedszkola. 

1) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (lub opiekunów 

prawnych)  lub upoważnione przez nich osoby dorosłe gwarantujące pełne 

bezpieczeństwo 

2) Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

3) Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do 

przedszkola 

4) Oświadczenie rodzica o odbiorze dziecka z przedszkola rodzice podpisują 

własnoręcznym podpisem 

5) Rodzice przyprowadzają dziecko do sali i przekazują pod opiekę nauczycielowi. 

6) Osoba odbierająca dziecko z przedszkola będąca w stanie nietrzeźwym nie będzie 

mogła go odebrać. 

7) Spóźnienia dziecka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do godziny 9.00 

8) Dziecko należy odebrać z przedszkola do godziny ustanowionej w danym roku 

szkolnym za godzinę odbioru dziecka z przedszkola. W przypadku nie odebrania 

dziecka do godziny ustalonej nauczyciel powinien niezwłocznie powiadomić 

rodziców o zaistniałym fakcie oraz zapewnić opiekę dziecku do czasu przybycia 

rodziców. 

9) W przypadku, gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji 

o miejscu pobytu rodziców, prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem 

w przedszkolu jedną godzinę. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia 

najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się  

z rodzicami, prawnymi opiekunami. 

 

§ 6 

 

1. Na terenie przedszkola organizowana jest nauka religii dla dzieci w wieku 5 - 6 lat. 

2. Dzieci do poszczególnych grup nauki religii, przydzielane są na podstawie pisemnych 

deklaracji rodziców. 

3. Na terenie przedszkola na  wniosek rodziców mogą być organizowane dodatkowe zajęcia. 



4. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru 

rodziców. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców. 

5. Zajęcia dodatkowe akceptują rodzice. 

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności  zajęć umuzykalniających, 

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

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

a. 15  min dla dzieci 3-4 letnich 

b. 30 min dla dzieci 5-6 letnich  

7.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalone są przez dyrektora placówki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 3 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 7 

 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola;  

2) Rada pedagogiczna; 

3) Rada rodziców 

 

§ 8 

 

1. Dyrektor przedszkola: 

1) Kieruje jego bieżącą działalnością 

2) Jest przewodniczącym rady pedagogicznej 

3) Reprezentuje przedszkole na zewnątrz 

4) Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników. 

3. Do zadań dyrektora należy:  

1) Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także 

bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych 

poza jego siedzibą. 

2) Opracowanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, przedstawienie go 

radzie pedagogicznej i rodzicom.  

3) Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia radzie 

pedagogicznej i rodzicom informacje o realizacji planu nadzoru pedagogicznego. 

4) Opracowywanie rocznych planów pracy. 

5) Przygotowywanie arkusza organizacji pracy przedszkola. 

6) Ustalanie ramowego rozkładu dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów dzieci. 

7) Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny. 

8) Przygotowanie i prowadzenie zebrań rady pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz 

wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi. 

9) Ustalanie przydziałów zadań pracownikom. 

10) Zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola. 



11) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę 

przedszkola. 

12) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola. 

4. Dyrektor przedszkola – kierownik zakładu pracy dla zatrudnionych w nim pracowników 

decyduje w sprawach: 

1) Zatrudnienia i zwolnienia nauczycieli oraz innych pracowników w tym zastępcy 

dyrektora; 

2) Przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom placówki, po zasięgnięciu opinii związków zawodowych (zakładowego 

koła); 

3) Występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

placówki. 

 

§  9 

 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) Udział w planowaniu organizowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej; 

2) Przeprowadzanie dwa razy w roku analizy realizacji planowych zadań oraz 

dokonywanie oceny wyników pracy z wychowankami w poszczególnych oddziałach; 

3) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów wychowawczo-

pedagogicznych; 

4) Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) Uchwalenie statutu przedszkola; 

6) Podejmowanie uchwał w sprawach skreśleń z listy dzieci przyjętych do przedszkola. 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) Organizacje pracy przedszkola w tym tygodniowy rozkład pracy, przydział 

nauczycieli i dzieci do poszczególnych oddziałów; 

2) Projekt planu finansowego placówki; 

3) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 

4) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 

3. Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego: 

1) O odwołanie z funkcji dyrektora;  



2) O przyznanie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dyrektorowi i z–cy dyrektora; 

3) Do  dyrektora o odwołanie z funkcji z-cy dyrektora. 

4. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmiany w drodze Uchwały i 

przedstawia go Radzie Rodziców. Zmian dokonuje się w przypadku zmian wynikających 

z przepisów prawa oświatowego lub znacznej ilości aneksów. 

5.  Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej 1/2 jej członków. 

6. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, a zebrania są protokołowane. 

1) Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

2) Szczegółowe zasady pracy rady pedagogicznej określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej obowiązujący w przedszkolu. 

 

§ 10 

 

1. W przedszkolu działa rada rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci, który jest 

organem pomocniczym dla dyrektora i rady pedagogicznej. 

2. Zasady tworzenia rady rodziców ustala ogół rodziców. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze 

statutem przedszkola. 

4. Rada rodziców może występować z prośbą do dyrektora oraz do rady pedagogicznej  

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

5. W celach wspierania działalności statutowej przedszkola Rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

6. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady rodziców. 

7. Szczegółowe zasady pracy Rady rodziców określa regulamin. 

8. Wszystkie organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i 

wychowania dzieci. 

9. Koordynatorem działania organów przedszkola jest dyrektor, który: 

1) Zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji; 

2) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola; 



3) Zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o 

podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach; 

4) Organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola. 

10. Do podstawowych obowiązków rodziców należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce; 

4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; 

5) niezwłocznym zawiadamianiu o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

6) zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci pięcioletnich i 

sześcioletnich podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego; 

7) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej; 

8) oraz inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola. 

11. Rodzic ma prawo do: 

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

dydaktyczno - wychowawczej; 

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 w 

osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać; 

4) Uzyskiwania porad i wskazówek nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn 

i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

5) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola; 

6) Wyrażania i przekazywania opinii o pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu pracę pedagogiczną. 

12. Formy rozstrzygania sporów: 

1) Spory między organami (z wyjątkiem dyrektora) rozstrzyga dyrektor przedszkola; 

2) Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami przedszkola rozstrzyga w 

zależności od przedmiotu sporu organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. 

13. Procedura rozstrzygania sporów: 

1)   Rodzic – Nauczyciel 



a. w przypadku konfliktu między nauczycielem a rodzicem rolę mediatora przyjmuje 

dyrektor przedszkola; 

b. wniosek składa osoba zainteresowana w formie pisemnej do dyrektora placówki; 

c. dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek w ciągu 14 dni a o wynikach informuje 

zainteresowane strony; 

d. skargi anonimowe (listy, telefony, maile) nie będą rozpatrywane; 

e. w przypadku nie rozstrzygnięcia sporu dyrektor przedszkola może wystąpić do 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

2)   Rodzic – Dyrektor 

a. negocjowanie z dyrektorem; 

b. negocjacje z organem prowadzącym; 

      3)   Nauczyciel – Nauczyciel 

a. nauczyciel zgłasza swoje zastrzeżenia w formie pisemnej do dyrektora 

przedszkola, który w ciągu 14 dni rozstrzyga spór; 

b. w przypadku sytuacji szczególnie trudnej, dyrektor może powołać Komisję 

Rozjemczą spośród członków RP; 

c. skład Komisji wskazuje proporcjonalnie każda ze stron; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 4 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 11 

 

1. Organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

przedszkola opracowany przez dyrektora. 

2.  Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

1) Liczbę miejsc w placówce 

2) Planową liczbę wychowanków przedszkola 

3) Liczbę dzieci zapisanych do placówki 

4) Liczbę oddziałów 

5) Czas pracy poszczególnych oddziałów;  

6) Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze 

7) Czas pracy pracowników 

8) Ogólną liczbę godzin finansowych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący. 

 

§ 12 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci w  

zbliżonym  wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju 

niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale  ogólnodostępnym nie może przekraczać 25 osób. 

3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o  podstawę 

programową. 

4. Przedszkole pracuje w oparciu o programy dopuszczone przez dyrektora przedszkola. 

5. Rada pedagogiczna co roku zatwierdza przedszkolny zestaw programów na pierwszej 

radzie pedagogicznej w roku szkolnym. 

6. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i 

higieny oraz oczekiwań rodziców. 



7. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia w tym ramy 

czasowe  realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci. 

8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

9. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, przy 

czym:  

1)  co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela) 

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci - ¼ czasu) dzieci spędzają w 

ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy 

ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe  

i ogrodnicze itp.) 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według 

wybranego programu wychowania przedszkolnego 

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli 

mieszczą się jednak czynności opiekuńcze , samoobsługowe, organizacyjne  i inne ) 

10. Organizacje działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przedszkola określają odrębne 

przepisy. 

11. Placówka może rozszerzać ofertę usług opiekuńczych i edukacyjnych w zależności  

od potrzeb i możliwości. Za zgodą organu prowadzącego, można zatrudnić specjalistów  

wspierających pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych 

dzieci. 

12. Do realizacji celów i zadań statutowych placówka posiada: 

1) Salę zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem 

2) Salę gimnastyczną 

3) Pokój nauczycielski wraz z biblioteką 

4) Salę do zajęć plastycznych 

5) Pomieszczenia sanitarne 

6) Pomieszczenia socjalne 

7) Pomieszczenia administracyjno – gospodarcze 

8) Szatnię, przebieralnię 

9) Kuchnię 

10) Szatnię dla personelu 



11) Plac zabaw z urządzeniami terenowymi do zabawy dzieciom 

12) Salę komputerową 

 

§ 13 

 

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola, w tym czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godz. dziennie. 

2. Dzieci sześcioletnie i pięcioletnie objęte są obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

3. Czas pobytu dziecka sześcioletniego i pięcioletniego w przedszkolu nie może być krótszy 

niż 5 godzin dziennie. 

4. Czas pracy poszczególnych oddziałów określa projekt organizacyjny placówki. 

5. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, a terminy przerw wakacyjnych ustala 

dyrektor.  

6. W okresach obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, dyżur wakacyjny, epidemia 

grypy, itp.) przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych. 

7. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej dziesięciu w każdej z nich  

z zachowaniem zasady łączenia grup zbliżonych wiekiem (trzylatki z czterolatkami, 

pięciolatki z sześciolatkami). 

8. Skreślono 

 

§ 14 

 

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu składa się z opłaty stałej i opłaty za wyżywienie. 

2. Opłatę stałą za pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący. 

3. Wysokość opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola. 

4. W przypadku uprzedniego zgłoszenia usprawiedliwionej nieobecności dziecka  

w przedszkolu przysługuje za każdy dzień tej nieobecności, licząc od następnego dnia po 

zgłoszeniu zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności w placówce. 

5. Opłaty od rodziców pobierane są konto placówki. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest 

kwitariusz wpłaty. 

6. Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych dla kandydatów 

na nauczycieli. 



7. W przypadku gdy nieobecność została zgłoszona nie później niż w dniu poprzedzającym 

tą nieobecność, zwrotowi podlega należność za każdy dzień nieobecny. 

8. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji 

Narodowej. 

9. Opłaty za przedszkole wnosi się w okresach miesięcznych, do 15 – go danego miesiąca, w 

którym osoba uprawniona korzystać będzie z przedszkola, w terminach określonych przez 

intendenta i dyrektora przedszkola. 

10. Opłaty za przedszkole uiszczane są przelewem na konto przedszkola oraz mogą być 

opłacane przez MOPR zgodnie z decyzją o dofinansowaniu. 

11. Informacja o terminie płatności podawana jest, co miesiąc w formie pisemnej na tablicy 

ogłoszeń oraz stronie internetowej przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 5 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA I ICH ZADANIA 

 

§ 15 
 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele, oraz specjaliści wspomagający rozwój dziecka 

(logopeda, psycholog, rehabilitant ruchowy) oraz pracownicy administracji i obsługi. 

2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

3. W przedszkolu liczącym co najmniej 6 oddziałów może być utworzone stanowisko 

wicedyrektora.  

4. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor przedszkola, po 

uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i organu prowadzącego. 

5. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje wicedyrektor w zakresie do 

jakiego został upoważniony. 

6. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji między nim 

a dyrektorem. 

7. Do zadań wicedyrektora należy: 

1) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie  

z obowiązującym wymiarem godzin oraz odpowiedzialność za jej jakość. 

2) Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci. 

3) Planowanie i organizacja nadzoru pedagogicznego.  

4) Współdziałanie w opracowywaniu rocznych planów działania. 

5) Gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny 

6) Tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i 

zainteresowania. 

7) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji 

8) Odpowiedzialność za współpracę z rodzicami. 

9) Podejmowanie działań na rzecz środowiska 

10) Ustalanie zastępstw za pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi. 

11) Poszukiwanie sponsorów. 

12) Prowadzenie hospitacji wybranych zajęć i wydawanie zaleceń pohospitacyjnych. 

13) Sprawowanie opieki nad nowo zatrudnionymi nauczycielami. 

14) Sporządzanie sprawozdań o pracy z przedszkola.  



15) Opracowywanie wzorów dokumentów wewnętrznych do pracy wychowawczo-

dydaktycznej. 

16) Kontrola dokumentacji pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela. 

17) Współpraca z PPP. 

18) Kierowanie na badania okresowe. 

19) Gromadzenie informacji o pomocy rodzinie świadczonej przez różne instytucje. 

20) Prowadzenie planów OC w przedszkolu. 

21) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej  

efektywny. 

22) Dbanie o dobro przedszkola i ochrona jego mienia. 

23) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego. 

24) Przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

 

§ 16 

 

1. Obowiązki, prawo i odpowiedzialność nauczyciela: 

1) W przedszkolu zatrudnienie są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do 

pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w oddziałach integracyjnych dodatkowo 

nauczyciele wspomagający ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. 

2) Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą 

zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora 

programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność dziecka i 

respektuje jego prawa. 

2. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z 

obowiązującą podstawą programową, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość 

2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka jego zdolności i zainteresowań 

3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych działalności 

4) Prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w 

klasie I szkoły podstawowej (nauczyciele dzieci 6 lub 5 letnich, których rodzice 

zdecydują o posłaniu ich do szkoły w wieku 6 lat) 



5) Stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania 

6) Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zdrowotną, itp. 

7) Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego 

8) Systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez aktywne uczestnictwo w 

różnych formach doskonalenia zawodowego 

9) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o 

estetykę pomieszczeń 

10) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci 

11) Współdziałanie z rodzicami dzieci w sprawach wychowania i nauczania dzieci z 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności 

z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i 

uzyskiwanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju 

12) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami 

13) Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących 

14) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym 

3. Nauczyciel odpowiada za: 

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

powierzonych jego opiece dzieci. 

2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do 

pracy w należytym stanie. 

3) Czystość wychowanków i stan zdrowia. 

4) Zgodne z obowiązującym regulaminem wykonywanie zadań wynikających  

z zakresu obowiązków. 

5) Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach. 

4. W grupach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym 

przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 

5. Nauczyciel ma obowiązek do: 

1) Tworzenia warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich 

sferach jego rozwoju. 



2) Rozpoznawania potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków. 

3) Dokumentowania wyników obserwacji pedagogicznych (monitoring rozwoju dziecka) 

informowania rodziców o postępach dzieci. 

4) Systematycznego planowania i realizacji zajęć dydaktyczno- wychowawczo-

opiekuńczych bezpośrednio z dziećmi. 

5) Realizowania zasad i czynności wynikających ze statutu przedszkola. 

6) Udziału w posiedzeniach i pracach rady pedagogicznej. 

7) Aktywnego uczestnictwa w WDN na terenie placówki oraz w różnych formach 

doskonalenia poza jej terenem. 

8) Systematycznego pogłębiania wiedzy pedagogicznej. 

9) Współdziałania z nauczycielem prowadzącym grupę. 

10) Dokonywania ewaluacji pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej. 

11) Dokonywania ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka pod kątem rozwoju postaw, 

umiejętności i poziomu wiedzy. 

12) Podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego dziecka i 

najbliższego środowiska. 

13) Współdziałania ze specjalistami w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i zdrowotnej. 

14) Prowadzenia dokumentacji pedagogicznej określonej odrębnymi przepisami. 

15) Wykonywania poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w placówce. 

16) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

17) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami. 

18) Informowanie o nieobecności z powodu choroby natychmiastowo w celu 

przygotowania zastępstw w prowadzonym przez nią oddziale. 

19) Codzienne podpisywanie listy obecności.  

20) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego. 

21) Przestrzeganie tajemnicy służbowej. 

22) Wykonywanie innych zadań zleconych przez dyrektora placówki. 

6. Nauczyciel ma prawo do: 

1) Realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2) Znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego. 

3) Podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania. 

4) Decydowania o doborze form i metod pracy. 



5) Opracowywania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej 

pracy i podnoszenia jakości pracy placówki. 

6) Ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego. 

7) Możliwości prawidłowego przebiegu stażu. 

8) Do pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w 

podejmowaniu nowatorskich form pracy. 

9) Znajomości systemu motywującego do pracy. 

10) Publikowania materiałów związanych z wykonywaną pracą. 

11) Promowania swoich działań w środowisku lokalnym. 

12) Uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami i 

oczekiwaniami placówki. 

13) Uczestniczenia w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami. 

14) Dofinansowania doskonalenia zewnętrznego w ramach posiadanych środków 

finansowych zgodnie z potrzebami przedszkola. 

15) Wynagrodzenia za swoją pracę. 

16) Prawo do urlopu wypoczynkowego. 

17) Uprawnienia o charakterze socjalnym. 

18) Uprawnienia do nagród i wyróżnień 

19) Nauczyciel ma prawo zażądać od rodziców wychowanka z objawami infekcji 

przeziębieniowej zaświadczenia lekarskiego, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać 

do przedszkola. 

7. Do odpowiedzialności i obowiązków nauczycieli i instruktorów prowadzących zajęcia 

dodatkowe należy: 

1) Planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za 

ich jakość. 

2) Rozpoznawanie potrzeb, możliwości zdolności i zainteresowań wychowanków. 

3) Dokumentowanie zajęć. Informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie 

napotykają dzieci. 

4) Przestrzeganie przepisów bhp i ppoż. 

5) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie  

z przepisami. 

6) Codzienne podpisywanie listy obecności.  

7) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego. 



8. Nauczyciel, instruktor prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiada za: 

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

powierzonych jego opiece dzieci. 

2) Dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do 

pracy w należytym stanie 

9. Zadania nauczyciela – opiekuna stażu: 

1) pomaga w przygotowaniu planu rozwoju zawodowego; 

2) wspiera w realizacji zadań określonych w planie rozwoju; 

3) prowadzi zajęcia w obecności nauczyciela stażysty lub kontraktowego; 

4)obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczyciela stażystę lub kontraktowego; 

5) omawia zajęcia z nauczycielem stażystą i kontraktowym; 

6)opracowuje projekt oceny dorobku dla nauczyciela stażysty i kontraktowego; 

7) wchodzi w skład komisji kwalifikacyjnej dla nauczyciela stażysty; 

10. Zadania nauczycieli – zespołów zadaniowych: 

1) opracowanie harmonogramu pracy zespołu; 

2) uczestnictwo w kursach, szkoleniach dotyczących przedmiotu pracy zespołu; 

3) przewodniczenie posiedzeniom zespołu; 

4) określenie zakresu, formy i sposobu pracy zespołu; 

5) monitorowanie pracy nauczycieli współpracujących w określonym zespole 

zadaniowym; 

6) dokonywanie oceny efektywności pracy zespołu; 

7) przekazywanie dyrektorowi przedszkola i radzie pedagogicznej wyników i wniosków z 

pracy zespołu; 

 

§ 17 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się: 

1) pomoce nauczycielki 

2) intendenta 

3) pomoc administracyjną 

4) kucharza, 

5) pomoce kucharza, 

6) woźne oddziałowe  

7) konserwatora 



8) dozorca 

2. Do obowiązków pomocy nauczycielki należy: 

1) Pomoc nauczycielce w sprawowaniu opieki nad dziećmi. 

2) Zapewnienie pomocy dziecku, podczas zabaw, posiłków, przygotowywania do 

odpoczynku, zabiegów higienicznych. 

3) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w czasie ich pobytu w placówce. 

4) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny. 

5) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

6) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego.  

7) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań 

okresowych. 

8) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać 

groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i 

pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. 

9) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zgody dyrektora.  

3. Do obowiązków intendenta należy: 

1) Zakupywanie potrzebnych produktów spożywczych o wysokiej jakości i ważnym 

terminie przydatności do spożycia, właściwe ich przechowywanie w magazynie oraz 

wydawanie szefowej kuchni zgodnie z raportem żywieniowym. 

2) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu. 

3) Przestrzeganie norm żywieniowych. 

4) Nadzorowanie sporządzania i porcjowania posiłków w kuchni. 

5) Sporządzanie dziennych raportów żywieniowych. 

6) Prowadzenie na bieżąco kart ilościowo - wartościowych.  

7) Sporządzanie miesięcznych rozliczeń ilościowo - wartościowych magazynu 

żywnościowego i uzgadnianie ich z księgowością. 

8) Codziennie wywieszanie jadłospisu na tablicy informacyjnej dla rodziców. 

9) Utrzymywanie czystości i porządku w magazynach żywnościowych zgodnie z 

przepisami sanitarnymi i bhp. 

10) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość 

i termin przydatności do spożycia. 



11) Prowadzenie rejestru procesów produkcyjnych. 

12) Prowadzenie arkusza oceny i odbioru dostaw. 

13) Prowadzenie arkusza monitorowania temperatury i wilgotności. 

14) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji lodówek i szaf chłodniczych. 

15) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcją i przeznaczeniem. 

16) Przestrzeganie, przepisów bhp, przeciwpożarowych, wykonywanie badań 

okresowych. 

17) Zgłaszanie dyrektorowi zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą 

stwarzać groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci 

i pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. 

18) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

19) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora. 

20) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez 

dyrektora. 

4. Do obowiązków pomocy administracyjnej należy prowadzenie dokumentacji: 

1) Akta osobowe pracowników. 

2) Urlopy pracownicze. 

3) Ewidencja czasu pracy pracowników. 

4) Grafiki pracy pracowników. 

5) Korespondencja. 

6) Terminy badań lekarskich pracowników. 

7) Ewidencję zwolnień lekarskich. 

8) Szkolenia bhp 

9) Rekrutacja dzieci do przedszkola. 

10) Rejestracja deklaracji i kart zgłoszeń w programie komputerowym. 

11) Pomoc w konstrukcji arkusza organizacyjnego na dany rok szkolny. 

12) Wdrażanie systemu HACCAP w placówce. 

13) SIO prowadzenie aplikacji Systemu Informacji Oświatowej. 

5. Do obowiązków kucharza należy: 

1) Utrzymywanie porządku i czystości w pomieszczeniach kuchennych zgodnie z 

przepisami sanitarnym i BHP. 

2) Pobieranie artykułów żywnościowych zgodnie z raportem żywieniowym. 

3) Organizowanie pracy personelu kuchni. 



4) Przygotowywanie posiłków zgodnie z jadłospisem, normami żywieniowymi i 

sanitarnymi. 

5) Codziennie pobieranie próbek posiłków i przechowywanie ich zgodnie z przepisami 

sanitarnymi. 

6) Uczestniczenie w planowaniu i układaniu jadłospisu. 

7) Przestrzeganie norm żywieniowych. 

8) Dezynfekowanie stołów sprzętu i podłóg środkami dezynfekującymi. 

9) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem. 

10) Dbanie o jakość wydawanych posiłków oraz porcjowanie ich zgodnie z zalecaną 

gramaturą. 

11) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku). 

12) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, 

lodówek. 

13) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na 

odzież. 

14) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania 

codziennych obowiązków. 

15) Dbanie o zabezpieczenie apteczki w kuchni w potrzebne leki i artykuły sanitarne. 

16) Odpowiadanie za właściwe przechowywanie produktów żywnościowych za ich jakość i 

termin przydatności spożycia. 

17) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny. Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań 

okresowych. 

18) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać 

groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i 

pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. 

19) Dbanie o mniemanie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może 

narazić przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

20) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora. 

21) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, gazowej, wody i 

zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem. 

22) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, 

względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub środków 

czystości). 



23) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez 

dyrektora. 

6. Do obowiązków pomocy kucharza należy: 

1) Dbanie o porządek i czystość w pomieszczeniach kuchennych, zgodnie z przepisami 

sanitarnymi i BHP. 

2) Pomoc w przygotowywaniu posiłków z godnie z jadłospisem, normami żywieniowymi 

i sanitarnymi. 

3) Przestrzeganie norm żywieniowych. 

4) Dezynfekowanie stołów, sprzętu, podłóg i toalet środkami dezynfekującymi. 

5) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem. 

6) Pomoc w wydawaniu posiłków oraz porcjowaniu jej zgodnie z zalecaną gramaturą. 

7) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku). 

8) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego, 

lodówek. 

9) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji pomieszczeń kuchennych, WC, szafek na 

odzież. 

10) Dbanie o właściwe segregowanie odpadów i wynoszenie ich w wyznaczone miejsce. 

11) Używanie czystej odzieży ochronnej (fartuch, czepek, zapaska) podczas wykonywania 

codziennych obowiązków. 

12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny. 

13) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań okresowych. 

14) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać 

groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci  

i pracowników lub przynieść szkody w mieniu przedszkola. 

15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora. 

17) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez dyrektora 

7. Do obowiązków woźnej należy: 

1) Utrzymywanie porządku i czystości w przydzielonych pomieszczeniach. 

2) Codzienne odkurzanie wykładzin, czyszczenie podłóg, wycieranie kurzu z półek, 

szafek, parapetów, zabawek ,czyszczenie toalet za pomocą środków dezynfekujących, 

usuwanie pajęczyn ze ścian i sufitów, opróżnianie koszy, wietrzenie pomieszczeń w 



czasie nieobecności dzieci, rozstawianie naczyń przed posiłkami, porcjowanie 

posiłków zgodnie z zaleconą gramaturą, pomoc dzieciom w spożywaniu posiłków, 

sprzątanie naczyń i stolików po posiłkach. 

3) Raz w miesiącu pastowanie i froterowanie podłóg w przydzielonych pomieszczeniach. 

4) Raz w tygodniu dezynfekowania stołów, podłóg środkami dezynfekującymi w 

przydzielonych pomieszczeniach. 

5) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji sal i pomieszczeń przedszkolnych. 

6) Prowadzenie rejestru mycia i dezynfekcji naczyń kuchennych. 

7) Dbanie o czystość naczyń (wyparzanie ich po każdym posiłku). 

8) Używanie czystej odzieży ochronnej podczas wykonywania swoich obowiązków. 

9) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja i przeznaczeniem. 

10) Pomoc nauczycielce w organizacji zajęć z dziećmi i porządkowanie stanowiska pracy 

po zajęciach. 

11) Uczestniczenie w spacerach, wycieczkach dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. 

12) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny. 

13) Przestrzeganie, przepisów BHP przeciwpożarowych, wykonywanie badań 

okresowych. 

14) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeń i niesprawności, które mogą stwarzać 

groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i 

pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. 

15) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

16) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora. 

17) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, wody  

i zabezpieczyć pomieszczenia przed włamaniem. 

18) Informowanie dyrektora o zauważonych niedociągnięciach w pracy personelu, 

względnie o nadużyciach (wynoszenie artykułów żywnościowych, naczyń lub 

środków czystości). 

19) Dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego. 

20) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez 

dyrektora 

8. Do obowiązków konserwatora należy: 



1) Naprawa i konserwacja urządzeń higieniczno – sanitarnych 

2) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (np. wymiana żarówek, 

bezpieczników, gniazdek, wyłączników itp.) 

3) Naprawa i konserwacja stolarki okiennej i drzwiowej  

4) Naprawa sprzętu przedszkolnego  

5) Wykonywanie prac konserwacyjnych i prac malarskich 

6) Utrzymywanie porządku i ładu w miejscu pracy 

7) Przestrzeganie należytej dyscypliny pracy 

8) Troska o mienie i sprzęt znajdujący się w miejscu pracy  

9) Prawidłowe i terminowe usuwanie usterek  

10) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji , których ujawnienie może narazić 

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

11) Wykonywanie wszelkich innych poleceń dyrekcji przedszkola oraz osób do tego 

uprawnionych wynikających z bieżącego funkcjonowania placówki 

9. Do obowiązków dozorców: 

1) Utrzymanie czystości i porządku wokół przedszkola i na jego posesji: koszenie trawy, 

przycinanie żywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do 

przedszkola i przyległych chodników oczyszczanie schodów ze śniegu i lodu. 

2) Wykonywanie prac konserwacyjnych, prac malarskich i rozliczanie się  

z pobranych materiałów. 

3) Używanie sprzętu i urządzeń zgodnie z instrukcja obsługi i przeznaczeniem. 

4) Przestrzeganie, przepisów przeciw pożarowych, wykonywanie badań okresowych. 

5) Zgłaszanie dyrekcji zauważonych uszkodzeni niesprawności, które mogą stwarzać 

groźne następstwa dla zdrowia i życia przebywających w przedszkolu dzieci i 

pracowników lub przynieść szkodę w mieniu przedszkola. 

6) Dbanie o mienie przedszkola, chronienie informacji, których ujawnienie może narazić 

przedszkole lub konkretne osoby na szkody materialne lub moralne. 

7) Zakaz opuszczania przedszkola w czasie pracy bez zezwolenia dyrektora. 

8) Po zakończonej pracy należy wyłączyć źródło energii elektrycznej, zabezpieczyć 

pomieszczenia przed włamaniem. 

9) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób jak najbardziej 

efektywny. 

10) Dbanie o estetyk i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia 

społecznego. 



11) Wykonywanie innych prac wynikających z potrzeb placówki zleconych przez 

dyrektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział 6 

WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

§ 18 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Dziecko, któremu odroczono 

rozpoczęcie obowiązku szkolnego może uczęszczać do przedszkola do końca roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym w którym kończy 10 lat. 

2. Dzieci mają zagwarantowane prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

3. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na jeden rok szkolny. 

4. Podstawą zgłoszenia jest „Karta zgłoszenia dziecka” opracowana przez organ prowadzący 

i na jej podstawie podpisanie umowy przez rodzica z dyrektorem przedszkola na 

korzystanie z usług przedszkola. 

5. Zasady rekrutacji regulowane są przez Ustawę o systemie oświaty z 7 września 1991 roku 

z późniejszymi zmianami oraz przez wytyczne organu prowadzącego. 

6. skreślono 

7. skreślono 

8. skreślono 

9. skreślono 

10. skreślono 

11. skreślono 

12. skreślono 

13. Dokumentacja dotycząca rekrutacji, przechowywana jest u dyrektora przedszkola. 

 

§ 19 

 

1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego  

i dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. 

2) Poszanowania jego godności osobistej. 

3) Życzliwego i podmiotowego traktowania. 

4) Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej. 

5) Akceptacji jego osoby, 

6) Różnorodności doświadczeń. 



7) Wypoczynku kiedy jest zmęczone. 

8) Prawidłowego przygotowania do podjęcia nauki w szkole. 

9) Korzystania z wszelkich urządzeń i pomocy dydaktycznych znajdujących się na stanie 

przedszkola. 

 

§ 20 

 

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1) Przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka; 

2) Poszanowanie mienia w przedszkolu; 

3) Stosowanie się do przyjętych umów opracowanych przez dzieci i nauczycieli 

dotyczących współdziałania i współżycia w grupie przedszkolnej. 

2. Dziecko może być zawieszone z możliwości korzystania z przedszkola w przypadku: 

1) Wszawicy; 

2) Choroby zakaźnej lub długotrwałej choroby; 

3) Sytuacji rodzinnej zmuszającej do zawieszenia. 

3. O zawieszeniu w korzystaniu z przedszkola decyduje dyrektor. 

 

§ 21 

 

1. Dziecko może być skreślone z listy w wypadku: 

1) nieusprawiedliwionej absencji trwającej dłużej niż miesiąc; 

2) nie wniesienia płatności za przedszkole trwającego dłużej niż 2 miesiące; 

3) ukrytej choroby dziecka; 

4) nieprzystosowanie się dziecka do warunków przedszkolnych, uporczywe zakłócania 

spokoju i porządku zajęć; 

5) przejawów wyjątkowej agresji w stosunku do kolegów i pracowników przedszkola; 

6) regularnego spóźniania się po odbiór dziecka; 

7) podanie fałszywych danych w karcie bądź zatajenie istotnych informacji rodziców o 

dziecku w karcie zgłoszenia do przedszkola; 

8) nieprzestrzeganie przez rodziców postanowień niniejszego statutu; 

9) gdy rodzice zachowują się agresywnie, niebezpiecznie dla osób przebywających w 

placówce. 

2. Skreślenie dziecka z przedszkola następuje zgodnie z procedurą: 



1) pisemne powiadomienie rodziców o zaistniałym problemie; 

2) próby rozwiązania problemu z rodzicami poprzez rozmowy lub w formie pisemnej; 

3) zasięgnięcie opinii specjalistycznej /poradni psych..- ped./. 

3. Rodzicom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka  

z listy wychowanków do Podlaskiego Kuratora Oświaty w terminie 14 dni od daty jej 

doręczenia. 

5.  Informacje i opinie o dziecku podlegają szczególnej ochronie. Mogą być udostępniane 

jedynie rodzicom dziecka i organom lub instytucjom uprawnionym na mocy przepisów 

szczególnych, a innym osobom jedynie za pisemną zgodą rodziców.  

6.  Informacje o dziecku i rodzinie uzyskane przez nauczyciela lub innego pracownika 

przedszkola stanowią tajemnicę służbową.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA W PRZEDSZKOLU 
 

§ 22 

 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologicznej – pedagogicznej uczęszczającym 

do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z  nieodpłatnej pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej poprzez:  

1) powołanie zespołów do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci 

spełniających warunki w Rozporządzeniu MEN z dnia 17.11.2010 r.; 

2) za zgodą rodziców lub opiekunów kierowanie dzieci do Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej;  

3) organizowanie zajęć logopedycznych dla dzieci z zaburzeniami mowy, które 

prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje w tym zakresie; 

 

§ 23 

 

1. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i 

zaspakajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom polega 

na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 

efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej. 

 

§ 24 

 

1. Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem dyrektora. 

2. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, wychowawcy 

grup wychowawczych oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 

logopedzi. 

3. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej odbywa się we 

współpracy z: 



1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci. 

 

§ 25 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1. dziecka 

2. rodziców dziecka 

3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem 

4. poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej. 

 

§ 26 

 

Porady i konsultacje dla dzieci oraz porady, konsultacje , warsztaty i szkolenia dla rodziców i 

nauczycieli prowadzą nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści. 

 

§ 27 

 

1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą działania 

mające na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci oraz rozpoznanie ich zainteresowań i uzdolnień, a 

także zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci. 

2. Działania, o których mowa w ust. 1, § 14, obejmują obserwację pedagogiczną zakończoną 

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

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

wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel, wychowawca grupy 

wychowawczej lub specjalista informuje o tym niezwłocznie dyrektora. 

 

 

 



§ 28 

 

1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

należy do obowiązku zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem. 

2. Zespół, o którym mowa w ust. 1, § 15, tworzy dyrektor. 

3. Zespół tworzony jest dla: 

1) dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o 

potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, 

orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej – niezwłocznie po otrzymaniu 

orzeczenia lub opinii; 

2) dziecka, w stosunku do którego stwierdzono, że ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną – 

niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela, wychowawcę grupy wychowawczej 

lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka taką pomocą. 

4. Pracę zespołu koordynuje osoba wyznaczona przez dyrektora. Jedna osoba może 

koordynować pracę kilku zespołów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rozdział VII.  

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 

nauczycieli, pracowników administracyjno – obsługowych, rodziców, dzieci. 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola przedszkole może współpracować 

z placówkami kultury i fundacjami. 

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

6. Traci moc statut przedszkola uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 

01.12.09r. 

 

Niniejszy statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu …………. 

 


