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PODSTAWA PRAWNA STATUTU  

1.   Ustawa  z  dnia 26  stycznia  1982 r.  –  Karta  Nauczyciela  (t. j. Dz. U.  z  2019 r.
poz. 2215 z późn. zm.);

2.   Ustawa   z   14   grudnia  2016  r  .   Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo
oświatowe                                  
      (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.);
3.    Ustawa   z   dnia  14  grudnia   2016 r.   Prawo    oświatowe  (t. j. Dz. U.   z   2020 r.

poz. 910, 1378 z późn. zm.);
4.  Ustawa  z  7  września  1991 r.  o  systemie  oświaty   (Dz. U. z  2020 r . poz. 1327

z późn. zm.);
5.    Ustawa  z   dnia   22  listopada  2018 r.  o zmianie ustawy o systemie  oświaty oraz
niektórych          
      innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 534 z późn. zm.);
6.   Ustawa  o   postępowaniu   w  sprawach  nieletnich   z   dnia  26 październik  1982 r.

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969 z późn. zm.);
7.  Rozporządzenie  Prezesa  Rady  Ministrów  z  dnia  20  czerwca  2020  r.  w  sprawie

„Zasad        techniki” prawodawczej (t. j. z 2016 r. poz. 283 ze zm.); 
8.   Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia   21   maja   2001 r. w  sprawie
      ramowych statutów  publicznego  przedszkola  oraz  publicznych szkół  (Dz. U.  z  2001 r.
      nr 61, poz. 624 z późn. zm.);
9.   Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z    dnia  9 lutego 2007 r.  zmieniające
      rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
      szkół (Dz. U. 2007 nr 35 poz. 222 z późn. zm.); 
10. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   z   dnia  28  lutego  2019  r . w
sprawie 

 szczegółowej   organizacji   publicznych  szkół  i  publicznych  przedszkoli  (Dz.  U.  2019
 poz. 502 z późn. zm.);                      

11. Rozporządzenie  Ministra    Edukacji  Narodowej  z  dnia   14 lutego  2017 r.   w   sprawie
podstawy     programowej    wychowania    przedszkolnego    oraz    podstawy
programowej  kształcenia   ogólnego   dla  szkoły  podstawowej,  w  tym dla  uczniów  z
niepełnosprawnością intelektualną    w   stopniu    umiarkowanym    lub  znacznym,
kształcenia  ogólnego  dla branżowej  szkoły I  stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej  przysposabiającej  do    pracy   oraz     kształcenia  ogólnego   dla   szkoły
policealnej   (Dz. U.  2017  poz. 356 z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie  Ministra    Edukacji  Narodowej  z  dnia   26 lipca  2018 r.   zmieniające
rozporządzenie w   sprawie podstawy    programowej   wychowania   przedszkolnego
oraz   podstawy   programowej kształcenia  ogólnego  dla szkoły podstawowej, w tym dla
uczniów z niepełnosprawnością intelektualną    w   stopniu    umiarkowanym    lub
znacznym,   kształcenia  ogólnego  dla branżowej  szkoły I  stopnia, kształcenia ogólnego
dla szkoły specjalnej przysposabiającej do   pracy   oraz    kształcenia ogólnego  dla
szkoły  policealnej   (Dz. U.  2018  poz. 1679 z późn. zm.); 

13. Konwencja   o   prawach   dziecka    przyjęta    przez    Zgromadzenie    Ogólne
Narodów 
      Zjednoczonych dnia 20  listopada  1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.);
14. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z dnia 9 sierpnia  2017 r. w sprawie zasad
      organizacji   i   udzielania    pomocy    psychologiczno  –  pedagogicznej   w   publicznych
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      przedszkolach, szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r.  poz. 1280 ze zm.);
15. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2017 r. zmieniające 
      rozporządzenie   w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji   pomocy   psychologiczno – 
      pedagogicznej  w  publicznych  przedszkolach,  szkołach  i  placówkach  (Dz.  U.  2017  r.
      poz. 1643 z późn. zm.);
16. Rozporządzenie  MEN  z   dnia   24  lipca   2015 r.  w  sprawie  warunków organizowania
      kształcenia,    wychowania     i    opieki    dla    dzieci   i   młodzieży   niepełnosprawnych,
      niedostosowanych     społecznie    i       zagrożonych      niedostosowaniem      społecznym
      (Dz. U. 2015 r. poz. 1113 z późn. zm.);
17.  Rozporządzenie   MEN   z    dnia    9  sierpnia    2017  r.   w   sprawie   warunków
organizowania   
      kształcenia,    wychowania     i    opieki    dla    dzieci   i   młodzieży   niepełnosprawnych,
      niedostosowanych     społecznie    i       zagrożonych      niedostosowaniem      społecznym
      (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1309 z późn. zm.);
18. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia  24  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
      organizowania  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dzieci  (Dz.  U.  z  2017 r.  poz. 1635

z późn. zm.);
19. Rozporządzenie      Ministra     Edukacji      Narodowej     z    dnia    28   sierpnia    2014 r.
      w  sprawie   indywidualnego   obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego
      dzieci  i  indywidualnego   nauczania   dzieci  i  młodzieży   (Dz. U. z  2014 r., poz. 1157

ze zm.);
20. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej  z  dnia  9  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
      indywidualnego    obowiązkowego     rocznego    przygotowania    przedszkolnego   dzieci
      i  indywidualnego   nauczania  dzieci i  młodzieży (Dz. U. z 2017 r. poz. 1616 ze zm.);
21. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  4  września  2020 r . zmieniające
      rozporządzenie   w   sprawie   indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
      przedszkolnego      dzieci      i      indywidualnego       nauczania     dzieci     i     młodzieży
      (Dz. U. z 2020 r. poz. 1537 ze zm.);
22.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  4  września  2020 r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. 2020 r.
poz. 1538 ze zm.);

23. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  18  sierpnia   2017  r.  w  sprawie
      warunków  i sposobu wykonywania przez przedszkola,  szkoły i placówki publiczne
zadań 
      umożliwiających  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,   etnicznej   i
językowej 
      uczniów    należących    do   mniejszości    narodowych   i    etnicznych   oraz
społeczności 
      posługującej się językiem regionalnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1627 z późn. zm.);
24. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji   Narodowej   z   dnia   28   lutego  2019 r. w  sprawie

szczegółowej  organizacji  publicznych  szkół  i  publicznych  przedszkoli  (Dz.  U.  2019
poz. 502 z późn. zm.);

25. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  27  sierpnia  2019 r.  w   sprawie
      świadectw,    dyplomów    państwowych   i   innych    druków   (Dz.  U.  2019   poz.  1700
      ze zmianami);
26.  Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17 września 2019 r.  zmieniające

rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U.
2019 r. poz. 1780 ze zm.);

27. Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 17 września 2019 r.  zmieniające
rozporządzenie  w  sprawie  świadectw,  dyplomów  państwowych  i  innych  druków
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(Dz. U. 2019 r. poz. 1780 ze zm.);
28. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2017 r. w sprawie
      sposobu   prowadzenia   przez   publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji
      przebiegu   nauczania,   działalności   wychowawczej   i  opiekuńczej   oraz  rodzajów  tej
      dokumentacji. (Dz.U. 2017 r. poz. 1646 ze zmianami);
29. Rozporządzenie     Ministra     Edukacji     Narodowej    z    dnia    29    sierpnia    2014  r. 
      w  sprawie  sposobu   prowadzenia   przez   publiczne    przedszkola,  szkoły   i   placówki
      dokumentacji    przebiegu    nauczania,     działalności     wychowawczej     i   opiekuńczej
      oraz rodzajów tej  dokumentacji (Dz. U. 2014 poz. 1170 ze zmianami);
30.  Rozporządzenie  Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 września 2019 r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,  szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 2019 poz. 1788 ze zm.);

31.  Rozporządzenie    Ministra    Edukacji    Narodowej   z   dnia   11  września   2019 r.
zmieniające  rozporządzenie  w  sprawie  sposobu    prowadzenia    przez    publiczne
przedszkola,  szkoły  i  placówki  dokumentacji przebiegu   nauczania,   działalności
wychowawczej                                    i  opiekuńczej   oraz  rodzajów  tej dokumentacji.
(Dz.U. 2019 r. poz. 1788 ze zmianami);

32. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej   z  dnia  25  sierpnia  2017 r.  w  sprawie
      nadzoru pedagogicznego (t. j. Dz.U. 2020 poz. 1551 ze zmianami);
33. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji  Narodowej   z  dnia  1  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
      szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1289

ze zm.);
34. Rozporządzenie    Ministra   Edukacji   Narodowej    z    dnia  26  lipca 2018 r.  w sprawie
      uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574 ze
zm.);
35.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  23  sierpnia  2019 r.  zmieniające

rozporządzenie  w sprawie uzyskiwania  stopni  awansu zawodowego przez  nauczycieli
(Dz. U. 2019 r. poz. 1650 ze zm.);

36.  Rozporządzenie    Ministra    Edukacji    Narodowej   z    dnia   23   sierpnia  2019 r.
zmieniające 
      rozporządzenie   w   sprawie   uzyskiwania   stopni   awansu   zawodowego   przez
nauczycieli 
      (Dz.U. 2019 poz. 1650 ze zm.);
37. Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  13  września  2011  r.   w   sprawie   procedury
      "Niebieskiej Karty"  oraz  wzorów formularzy "Niebieska Karta”  (Dz. U. z 2011 r. nr 209
       poz. 1245 z późn. zm.);
38. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej    i   Sportu  z  dnia 31  grudnia  2002 r.
      w   sprawie    bezpieczeństwa   i   higieny   w   publicznych   i   niepublicznych    szkołach
      i placówkach (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 1166 ze zm.);
39. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  sierpnia  2002 r. w  sprawie

bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i   niepublicznych szkołach i placówkach
(t. j. Dz. U. 2020 poz. 1166 z późn. zm.);

40. Rozporządzenie   Ministra   Edukacji   Narodowej   i  Sportu   z  dnia   8  listopada 2001 r.
      w   sprawie    warunków    i    sposobu    organizowania    przez    publiczne   przedszkola,
      szkoły   i   placówki    krajoznawstwa   i   turystyki    (Dz. U.  2001 nr   135   poz.    1516

ze zm.);
41.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  26  lipca  2018  r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  warunków  i  sposobu  organizowania  przez  publiczne
przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. 2018 r. poz. 1533 ze
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zm.);
42. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  28  sierpnia  2014 r. zmieniające
      rozporządzenie  w   sprawie   warunków   i   sposobu    organizowania    przez    publiczne
      przedszkola,   szkoły  i   placówki  krajoznawstwa  i  turystyki ( Dz. U. 2014 r. poz. 1150

z późn. zm.);
43.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  25  maja  2018  r.  w  sprawie
warunków 
      i   sposobu   organizowania   przez   publiczne  przedszkola,  szkoły  i  placówki
krajoznawstwa 
      i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055 z późn. zm.);
44. Rozporządzenie   Ministra   Zdrowia   z   dnia   26  lipca  2016 r.  w sprawie grup środków
      spożywczych  przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu
      oświaty  oraz  wymagań,  jakie  muszą  spełniać  środki  spożywcze  stosowane  w ramach
      żywienia  zbiorowego  dzieci i młodzieży  w  tych  jednostkach   (Dz. U. 2016 r. poz. 1154
      z późn. zm.);
45. Rozporządzenie     Ministra     Edukacji     Narodowej    z    dnia    14    kwietnia     1992 r.
      w    sprawie    warunków     i    sposobu    organizowania    nauki   religii   w   publicznych
      przedszkolach      i       szkołach    (t. j. Dz.   U.  2020 r. poz. 983 z  późn.  zm.); 
46. Rozporządzenie      Ministra     Edukacji      Narodowej     z    dnia    24   sierpnia    2017 r.
      w  sprawie organizowania  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dzieci    (Dz. U. z  2017 r.,
      poz. 1635 z późn. zm.); 
47. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej   z   dnia   16  sierpnia  2018 r.  w
sprawie 
      doradztwa zawodowego (Dz. U. 2018 r. poz. 1675 ze zm.);
48. Rozporządzenie   Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  11  sierpnia  2017  r.  w  sprawie
      wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. 2017 poz. 1611 z późn. zm.);
49. Rozporządzenie  Ministra  Edukacji   Narodowej  z  dnia  6  sierpnia  2019  r.  zmieniające
      rozporządzenie  w  sprawie  wymagań  wobec  szkół  i  placówek  (Dz. U.  2019 poz.
1575                          
      z późn. zm.);
50.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020 r.  zmieniające

rozporządzenie  w  sprawie  rodzajów  innych  form  wychowania  przedszkolnego,
warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2020
r. poz. 1385 ze zm.);

51. Rozporządzenie   Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  sierpnia  2019  r.  w  sprawie
      przeprowadzania   postępowania  rekrutacyjnego  oraz  postępowania  uzupełniającego

do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. 2019 poz. 7137 z późn.
zm.);

52.  Uchwała  nr  355/XXI/2012  Rady Miasta  Częstochowy z  dnia  26  kwietnia  2012 r.  w
sprawie 
      utworzenia Biura Finansów Oświaty; 
53.  Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  7  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  ustanowienia

określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z występowaniem stanu epidemii
(Dz. U. 2020 r. poz. 1356 ze zm.);

54.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020  r.  w  sprawie
czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1389
ze zm.);

55.  Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  12  sierpnia  2020 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia
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funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1394 ze zm.);

56. Rozporządzenie Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 04 września 2020 r.  zmieniające
rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie  czasowego ograniczenia
funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty  w  związku  z  zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 1539 ze zm.);

57.  Wytyczne MEN i GIS;
58.  Koncepcja organizacji pracy  Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne 

§ 1

1. Nazwa przedszkola:

Miejskie Przedszkole nr 29, zwane dalej „Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Siedziba przedszkola:

            ul. Osada Młyńska 1
            42-280 Częstochowa
            e- mail  mp29@edukacja.czestochowa.pl

     W miejscu siedziby placówki, znajdują się 4 grupy przedszkolne.

3. Przedszkole używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu:

     Miejskie Przedszkole nr 29
           ul. Osada Młyńska 1
           42-280 Częstochowa
             tel. 34 361-85-02
IDS 000207066   NIP 573-23-39-077

4. Przedszkole, jako jednostka budżetowa Gminy Miasta Częstochowa, działa w ramach
jednego płatnika jakim jest Gmina Miasto Częstochowa, które jest czynnym płatnikiem po-
datku od towarów i usług.
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5. W związku z powyższym umowę w zakresie usług zawierać w imieniu Gminy Miasta
Częstochowa, będzie Dyrektor Przedszkola.

6. Umowy i faktury VAT, które dokumentują zakup i sprzedaż towarów i usług dokonane
przez jednostkę, będą zawierać poniższe dane:

              Nabywca/Sprzedawca: Gmina Miasto Częstochowa
                                                    ul. Śląska 11/13
                                                    42-217 Częstochowa
                                                    NIP: 573-274-58-38

            Odbiorca/Jednostka dokonująca sprzedaży: Miejskie Przedszkole nr 29
                                                    ul. Osada Młyńska 1
                                                    42-280 Częstochowa
                                                  

7. Organ prowadzący Przedszkole:

Gmina Miasto Częstochowa z siedzibą w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13.

8. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty.

9. Przedszkole  posiada system wizualnej  identyfikacji  w postaci  znaku graficznego –
logo,  które  jest  okrągłego  kształtu.  Na  zewnątrz  jest  piętnaścioro  dzieci,  a  wewnątrz
na  błękitnym  tle  widnieje  pełna  nazwa  Przedszkola:  Miejskie  Przedszkole  nr  29
w Częstochowie. Kolorystyka logo to barwy: białe, błękitne i niebieskie:   

10. Logo  Przedszkola  mieści  się  w  gabinecie  Dyrektora  Przedszkola,  na  budynku
oraz w głównym holu.

11. System wizualnej identyfikacji jest stosowany podczas:

1) Uroczystego Pasowania Dzieci 6 letnich;

1) Uroczystości jubileuszowych Przedszkola;

2) Festynu rodzinno - integracyjnego;

12. Logo Przedszkola umieszczane jest na:
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1) Pismach, dyplomach, podziękowaniach;

2) Na stronach internetowych Przedszkola;

13. Na  wniosek  Rady  Pedagogicznej  lub  współny  wniosek  Rady  Pedagogicznej
i Rady Rodziców Przedszkolu może być nadane imię.

14. Imię Przedszkolu, nadaje stosowną uchwałą Rada Miasta Częstochowy.

15. Stan mienia Przedszkola stanowią środki trwałe i nietrwałe – wyposażenie budynku
i pomieszczeń oraz sprzęt w ogrodzie przedszkolnym.

16. Za stan i zabezpieczenie majątku Przedszkola odpowiedzialny jest Dyrektor placówki.

17.  Majątek Przedszkola może być zbywany lub przekazywany w porozumieniu i za zgo-
dą Organu prowadzącego placówkę.

18. Wysokość kwot pozostających w dyspozycji Dyrektora Przedszkola oraz ich szczegó-
łowe rozdysponowanie określa budżet Przedszkola na dany rok budżetowy.

19. Za prawidłowość merytoryczną wykonania budżetu Przedszkola odpowiada Dyrektor
placówki.

20. Podstawowymi dokumentami w działalności Przedszkola są:

1) Orzeczenie organizacyjne placówki;

2) Projekt organizacyjny na dany rok szkolny zatwierdzony przez Organ prowadzący pla-
cówkę;

3) Roczny Plan pracy Przedszkola;

4) Protokoły Rady pedagogicznej;

5) Dzienniki zajęć poszczególnych grup przedszkolnych;

6) Dzienniki zajęć dodatkowych;

7) Miesięczne plany pracy poszczególnych grup przedszkolnych;

8) Książka kontroli;

9) Akta osobowe Nauczycieli, Pracowników administracji i obsługi;

10) Rejestr wypadków Dzieci i Pracowników;

11) Sprawozdania statystyczne;

12) Plany budżetowe, dokumentacja księgowa i płacowa;

13)  Karty zgłoszeń Dzieci na dany rok szkolny;

14) Książka inspekcji sanitarnej i pracownicze książeczki zdrowia;
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15) Raporty żywieniowe i kartoteki magazynowe;

16) Księgi inwentarzowe i protokoły Komisji inwentaryzacyjnych;

17) Inne wymagane dokumenty wynikające z aktualnych przepisów prawa.

21. Przedszkole przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

22. Placówka przetwarza dane osobowe Pracowników, Dzieci i Rodziców / Opiekunów
prawnych, zgodnie z przepisami prawa.

23. Jeżeli  takie  uprawnienie  nie  wynika  z  przepisów, to  dane  mogą być  przetwarzane
na podstawie zgody Rodzica / Opiekuna prawnego.

24.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy
– Instrukcja inwentarzowa i kasowa.

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:

1. Ustawy  z  dnia  7  września  1991  r.  o  systemie  oświaty  (Dz. U. z 2020  r.  poz. 1327
z późn. zm.);

2. Ustawa  z  14  grudnia  2016  r.  Przepisy  wprowadzające  ustawę  –  Prawo  oświatowe
(Dz. U. 2017 r. poz. 60 ze zm.);

3. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910,1378
z późn.  zm.);

1. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (t.  j.  Dz. U. z 2019 r.  poz.  2215
z późn. zm.);

2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. 1990 nr 16 poz. 95)
z późniejszymi zmianami oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy;

3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 869)
z późniejszymi zmianami;

4. Uchwały nr 43/VI/99 Rady Miasta Częstochowy z dnia 15.02.1999 r. w sprawie struktury
i zasad funkcjonowania przedszkoli w Częstochowie;

5. Uchwały nr 743.L. 2018 Rady Miasta Częstochowy z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie
określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach
prowadzonych przez miasto Częstochowę;

9.  Zarządzenia  nr  1972/2017 Prezydenta  Miasta  Częstochowy z  dnia  21  sierpnia  2017 r.
w ustalenia zasad korzystania ze stołówek w przedszkolach prowadzonych przez Miasto
Częstochowa;

10.Aktu założycielskiego;

11.Niniejszego  statutu.

§ 3
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1.  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie na realizację podstawy programowej w godz. 800  - 1300. W przypadku organizacji
innych zajęć w godz. 800 - 1300 podstawa programowa zostaje wydłużona o czas ich trwania.

2. Dzieci  korzystające  z  wychowania  przedszkolnego,  będące  mieszkańcami  Miasta
Częstochowy są  w 100% zwolnione  o  odpłatnych  godzin  wychowania  przedszkolnego
o których mowa w pkt 6.

3. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  Dzieci  do  5  lat  nie  będących  mieszkańcami  Miasta
Częstochowy  ponoszą  odpłatność  w  wysokości  1  zł  za  każdą  rozpoczętą  godzinę
wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin przeznaczonych na realizację
podstawy programowej.

4. W Przedszkolu  są  organizowane  zajęcia  dodatkowe,  nieodpłatne  dla  wszystkich  dzieci
uczęszczających  do Przedszkola.  Zajęcia  dodatkowe  są  finansowane  z  budżetu  Gminy
Miasta Częstochowy.

5. O  organizacji  i  rodzaju  zajęć  decyduje  Dyrektor  w  porozumieniu  z  Radą  Rodziców
uwzględniając  w szczególności  potrzeby  i  możliwości  dzieci  oraz  dostępne  środki
finansowe.

6. Organizacja  i  terminy  zajęć  dodatkowych  ustalane  są  przez  Dyrektora  placówki
w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

11.Zajęcia  dodatkowe,  w  miarę  możliwości,  realizowane  są  poza  czasem przeznaczonym
na realizację  podstawy programowej.

§ 4

1. Opłaty  za  pobyt  i  wyżywienie  Dziecka  w  Przedszkolu  pobierane  są  według  zasad
zawartych  w  deklaracji  korzystania  z  wyżywienia  i  odpłatnych  godzin  wychowania
przedszkolnego – składanych przez Rodziców / Opiekunów prawnych na dany rok szkolny.

2. Świadczenia  z   zakresu   wychowania  i  nauczania   udzielane  przez  Przedszkole  są
nieodpłatne  dla  dzieci  z terenu  Miasta  Częstochowy.  Dla  dzieci  do  5  lat  nie  będących
mieszkańcami   Częstochowy  opłata  za każdą  godzinę   poza  realizacją  podstawy
programowej wynosi 1 zł.

3. Opłata   za  świadczenia  wymienione  w pkt  1  jest  naliczana  za  każdą  godzinę  realnego
pobytu Dziecka do 5 lat w Przedszkolu i podlega  zwrotowi  w  przypadku  nieobecności
Dziecka.

4. Przedszkole  organizuje  odpłatne  wyżywienie  dla  Dzieci i Pracowników  Przedszkola:

1) W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków;

2) Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola  składają
deklarację korzystania z wyżywienia na dany rok szkolny. 

3) Posiłki w Przedszkolu przygotowywane są z produktów dopuszczonych do stosowania
w żywieniu zbiorowym dzieci. 

4) Zasady  korzystania  z  wyżywienia  w  Przedszkolu  określa  Uchwała  Rady  Miasta
Częstochowy. 

5) Sposób wnoszenia  opłat wysokość stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola
w porozumieniu z Organem prowadzącym.
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5. Żywienie  Dzieci  w  Przedszkolu  jest  organizowane  i  prowadzone  zgodnie  z  normami
żywienia  dzieci  z  uwzględnieniem  wartości  odżywczych  i  zdrowotnych  środków
spożywczych oraz estetyki podania.

6. Korzystanie  z  posiłków  przez  Dzieci,  które  przebywają  w  przedszkolu  w  sposób
„skrócony”, jest indywidualnie uzgadniane z Rodzicami / Opiekunami prawnymi.

7. Rodzice / Opiekunowie prawni są zobowiązani do uiszczenia opłaty za wyżywienie dziecka
do  14  dnia  każdego  miesiąca  na  wskazany  rachunek  bankowy  Przedszkola.
Zwroty za nieobecność dziecka są potrącane na poczet następnego miesiąca.

8. Z tytułu udostępniania Rodzicom / Opiekunom prawnym gromadzonych przez Przedszkole
informacji  w zakresie  nauczania,  wychowania  oraz  opieki,  dotyczących  Ich  Dzieci  nie
pobiera się od Rodziców / Opiekunów prawnych opłat, bez względu na postać i sposób
przekazywania  tych informacji.

9. Opłaty  za  dyżur  wakacyjny  pobierane  są  z  góry  w  terminie  ustalonym  przez  Organ
prowadzący.

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania Przedszkola oraz sposób ich wykonywania

§ 5

1. Celem  wychowania  przedszkolnego  jest  wsparcie  całościowego  rozwoju  dziecka.
Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się,
co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz  gromadzenie
doświadczeń   na  drodze  prowadzącej  do prawdy,  dobra  i  piękna.  W  efekcie  takiego
wsparcia dziecko osiąga  dojrzałość do podjęcia nauki  na pierwszym etapie edukacji.

1. Cele Przedszkola:

a) wspomaganie  rozwoju  i  wczesna  edukacja  dzieci  od  trzeciego  roku  życia  do
rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej;

b) wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem;

c) wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej roli rodziny;

d) tworzenie  optymalnych  warunków umożliwiających  dziecku  osiągnięcie  gotowości
szkolnej.

§ 6

2. Zadania Przedszkola :

1) Wspieranie  wielokierunkowej  aktywności  Dziecka  poprzez  organizację  warunków
sprzyjających  nabywaniu  doświadczeń  w  fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju;
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2) Tworzenie  warunków  umożliwiających  Dzieciom  swobodny  rozwój,  zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;

3) Wspieranie  aktywności  Dziecka  podnoszącej  poziom  integracji  sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;

4) Zapewnienie  prawidłowej  organizacji  warunków  sprzyjających  nabywaniu  przez
Dzieci  doświadczeń,  które  umożliwią  im ciągłość  procesów adaptacji  oraz  pomoc
Dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;

5) Wspieranie  samodzielnej  dziecięcej  eksploracji  świata,  dobór  treści  adekwatnych
do  poziomu  rozwoju  Dziecka,  jego  możliwości  percepcyjnych,  wyobrażeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność Dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;

7) Tworzenie  sytuacji  sprzyjających  rozwojowi  nawyków  i  zachowań  prowadzących
do samodzielności, dbania o zdrowie z uwzględnieniem zasad i promocji i ochrony
zdrowia,  sprawność  ruchową  i bezpieczeństwo,  w  tym   bezpieczeństwo  w  ruchu
drogowym;

8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie
o  zdrowie  psychiczne,  realizowane  m.in.  z  wykorzystaniem  naturalnych  sytuacji,
pojawiających się w Przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych Dzieci;

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość Dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną,  w odniesieniu do wielu sfer aktywności  człowieka:  mowy,  zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;

10) Tworzenie  warunków  pozwalających  na  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
otaczającej Dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
poznanie  wartości  oraz  norm  odnoszących  się  do  środowiska  przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;

11) Tworzenie  warunków  umożliwiających  bezpieczną,  samodzielną  eksplorację
elementów  techniki  w otoczeniu,  konstruowania,  majsterkowania,  planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;

12) Współdziałanie  z  Rodzicami  /  Opiekunami  prawnymi,  różnymi  środowiskami,
organizacjami  i  instytucjami,  uznanymi  przez  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych
za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój
tożsamości dziecka;

13) Kreowanie,  wspólne  z  wymienionymi  podmiotami,  sytuacji  prowadzących  do
poznania przez Dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina,
grupa  w  Przedszkolu,  inne  dorosłe  osoby,  w  tym  osoby  starsze,  oraz  rozwijania
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;

14) Systematyczne  uzupełnianie,  za  zgodą  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych,
realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia
się  w  otoczeniu  Dziecka  zmian  i  zjawisk  istotnych  dla  jego  bezpieczeństwa
i harmonijnego rozwoju;

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się Dziecka, prowadzące
do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
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16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających Dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego.

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania Dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

3. Przygotowanie Dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:

1) Dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane
ze  względu  na niepełnosprawność  intelektualną  w  stopniu  umiarkowanym
lub  znacznym  oraz  dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia
specjalnego  wydane  ze  względu  na niepełnosprawności  sprzężone,  jeżeli  jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym;

2) Dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego  wydane
ze  względu  na  inne  niż  wymienione  w  pkt  a  rodzaje  niepełnosprawności  oraz  jeżeli
z indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji
przygotowania  do  posługiwania  się  językiem  obcym  nowożytnym  ze  względu  na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

4. Wynikające z powyższych celów zadania, Przedszkole realizuje w ramach następujących
obszarów edukacyjnych:

1) Fizyczny obszar rozwoju dziecka:

2) Emocjonalny obszar rozwoju dziecka;

3) Społeczny obszar rozwoju dziecka;

4) Poznawczy obszar rozwoju dziecka.

§ 7

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania  z  opieki  psychologiczno – pedagogicznej,
specjalnych form pracy wychowawczo – dydaktycznej z uwzględnieniem indywidualnych
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz predyspozycji Dzieci przez:

1) Wskazywanie dla Dzieci właściwych Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych;

2) Prowadzenie indywidualizacji pracy z poszczególnymi Dziećmi zgodnie z zaleceniami
tychże Poradni (po konsultacji i za zgodą Rodziców / Opiekunów prawnych);

3) Organizowanie zajęć logopedycznych;

4) Organizowanie zajęć specjalistycznych przez nauczycieli przygotowanych w zakresie
odpowiedniej  specjalności,  czyli  psychologów,  pedagogów,  terapeutów
pedagogicznych;

5) Prowadzenie przez Nauczycieli  Przedszkola oraz  przez specjalistów indywidualnej
i grupowej pracy profilaktycznej, stymulującej, kompensacyjnej i korekcyjnej.

2. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  udzielana  Dziecku  w  Przedszkolu,
polega  na rozpoznawaniu  i zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych
i  edukacyjnych  Dziecka  oraz  rozpoznawaniu indywidualnych  możliwości
psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w
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Przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego Dziecka i stwarzania warunków do
jego aktywnego                        i pełnego uczestnictwa w życiu Przedszkola oraz w
środowisku społecznym.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w Przedszkolu, Rodzicom/ Opiekunom
prawnym,  Dzieciom  i  Nauczycielom  polega  na wspieraniu  Rodziców  /Opiekunów
prawnych  i Nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych
oraz  rozwijaniu  ich  umiejętności  wychowawczych  w  celu  zwiększania  efektywności
pomocy udzielanej Dziecku.

4. Potrzeba  objęcia  Dziecka   pomocą  psychologiczno  –  pedagogiczną  w  Przedszkolu,
wynika w szczególności z:

1) Niepełnosprawności;

2) Niedostosowania społecznego;

3) Zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) Zaburzeń zachowania lub emocji;

5) Ze szczególnych uzdolnień;

6) Ze specyficznych trudności w uczeniu się;

7) Deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

8) Choroby przewlekłej;

9) Sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10) Niepowodzeń edukacyjnych;

11) Zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją  bytową dziecka i  Jego rodziny,
sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;

12) Trudności  adaptacyjnych  związanych  z  różnicami  kulturowymi  lub  ze  zmianą
środowiska  edukacyjnego,  w  tym  związanych  z  wcześniejszym  kształceniem
za granicą.

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola,  a udzielają jej
Nauczyciele  oraz specjaliści  wykonujący  w  Przedszkolu,  zadania  z  zakresu  pomocy
psychologiczno – pedagogicznej.

6. Do zadań Nauczycieli  i  specjalistów w zakresie  pomocy psychologiczno-pedagogicznej
należy w szczególności:

1) Rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz
możliwości psychofizycznych Dzieci;

2) Określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień Dzieci;

3) Rozpoznawanie  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  lub  trudności  w
funkcjonowaniu Dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających Ich funkcjonowanie
i uczestnictwo                   w życiu placówki;

4) Podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału Dzieci
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;

5) Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  w procesie diagnostycznym
i  post  diagnostycznym,  w szczególności  w zakresie  oceny funkcjonowania  Dzieci,
barier  i  ograniczeń   w  środowisku  utrudniających  funkcjonowanie  Dzieci  i  Ich
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uczestnictwo w życiu placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy
funkcjonowania Dziecka oraz planowania dalszych działań.

7. Nauczyciele oraz specjaliści w placówce  prowadzą:

1) Obserwację  pedagogiczną  w  trakcie  bieżącej  pracy  z  Dziećmi   mającą  na  celu
rozpoznanie:

a) Trudności, a także potencjału Dziecka i jego zainteresowań;

b) Szczególnych uzdolnień;

2) W przypadku Dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne
– obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

8.  Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  jest  udzielana  na  wniosek  Rodzica  /  Opiekuna
prawnego,  Nauczyciela,  Dyrektora,  Nauczyciela  prowadzącego  zajęcia  specjalistyczne,
Poradni  psychologiczno  –  pedagogicznej  lub  innej  Poradni  specjalistycznej,  Pomocy
nauczyciela,  Pracownika socjalnego,  Asystenta  Rodziny,  Kuratora sądowego w każdym
przypadku za zgodą Rodzica / Opiekuna prawnego.

 9. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) Rodzicami Dziecka;

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

3) Placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) Innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;

5) Organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi
na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

10.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy  z  Dzieckiem  oraz  przez  zintegrowane  działania  nauczycieli  i  specjalistów,
a także  w formie:

1) Zajęć rozwijających uzdolnienia;

2) Zajęć rozwijających umiejętności uczenia się;

3) Zajęć  specjalistycznych:  korekcyjno  –  kompensacyjnych,  logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;

4) Porad i konsultacji;

5) Warsztatów.

  11.Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne
i  nieodpłatne.

12.Zindywidualizowana  ścieżka  realizacji  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
przedszkolnego  jest  organizowana  dla  Dzieci,  które  mogą  uczęszczać  do  Przedszkola
ale  ze  względu  na  trudności  w funkcjonowaniu  wynikające  w  szczególności  ze  stanu
zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania  przedszkolnego  wspólnie
z grupą przedszkolną  i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich
specjalnych potrzeb edukacyjnych.
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13.Objęcie Dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii  Poradni Psychologiczno -
Pedagogicznej.

14.Przedszkole  może  organizować  indywidualne  obowiązkowe  roczne  przygotowanie
przedszkolne  dla  dzieci,  których  stan  zdrowia  uniemożliwia  lub  znacznie  utrudnia
uczęszczanie  do  Przedszkola   w  stosunku  do  których  Poradnia  Psychologiczno-
Pedagogiczna orzekła taką formę kształcenia lub wychowania:

1) Dziecko  objęte  indywidualnym  obowiązkowym  rocznym  przygotowaniem
przedszkolnym pozostaje wychowankiem przedszkola;

2) Indywidualne  obowiązkowe  roczne  przygotowanie  przedszkolne  organizuje
się  w  miejscu  pobytu  dziecka  w  szczególności  w  domu  rodzinnym,  u  rodziny
zastępczej,  w rodzinnym domu dziecka,  w placówce  opiekuńczo –  wychowawczej
lub w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej;

3) W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się programy wychowania
przedszkolnego uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego,
dostosowane  do  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości
psychofizycznych dziecka;

4) Dyrektor,  w  uzgodnieniu  z  Rodzicami  /  Opiekunami  prawnymi  dziecka
oraz  z  nauczycielem  prowadzącym  indywidualne  przygotowanie  przedszkolne
podejmuje  działania  umożliwiające  kontakt  dziecka  z  dziećmi  w oddziale
przedszkolnym, w szczególności umożliwia dziecku udział w zajęciach rozwijających
zainteresowania  i  uzdolnienia,  uroczystościach  i  imprezach  przedszkolnych
oraz wybranych zajęciach wychowania przedszkolnego;

5) W  Przedszkolu  indywidualne  przygotowanie  przedszkolne  może  być  prowadzone
w porozumieniu z Organem prowadzącym Przedszkole.

15.Dzieci  co  do,  których  Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  wydała  opinię
o  potrzebie  wczesnego  wspomagania,  są  objęte  pomocą  poza  Przedszkolem,  a  także
pomocą psychologiczno – pedagogiczną udzielaną podczas bieżącej pracy nauczycieli.

16.Przedszkole  umożliwia  dzieciom  podtrzymywanie  poczucia  tożsamości  narodowej,
etnicznej, religijnej i językowej poprzez:

1) Prowadzenie zajęć w języku polskim;

2) Wprowadzanie  w  trakcie  zajęć  treści  związanych  z  historią,  przyrodą,  kulturą  i
tradycją naszego kraju i regionu;

3) Prowadzenie nauczania religii (katechezę) w ramach planu zajęć przedszkolnych dla
dzieci, których Rodzice lub Opiekunowie prawni wyrażają pisemne oświadczenie woli
o chęci uczęszczania dziecka na zajęcia religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające
na katechezę mają zapewnioną opiekę nauczyciela lub są włączone do innej grupy
przedszkolnej; 

17.Sposoby realizacji zadań Przedszkola:

1) Organizacja zajęć wspierających rozwój Dziecka. Wykorzystywanie do tego każdej
sytuacji  i  momentu  pobytu  Dziecka  w  Przedszkolu  –  realizowanie  tzw.  zajęć
kierowanych i niekierowanych;

2) Uszanowanie typowych dla tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem
jest  dobrze  zorganizowana  zabawa,  zarówno  w  budynku  przedszkola,  jak  i  na
świeżym powietrzu;
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3) Uwzględnienie w organizacji  zajęć kierowanych, możliwości dzieci, ich oczekiwań
poznawczych  i  potrzeby  wyrażania  swoich  stanów  emocjonalnych,  komunikacji  i
chęci zabawy;

4) Organizowanie  zabaw  umożliwiających  poznawanie  alfabetu  liter  drukowanych.
Przygotowanie  dzieci  do  nauki  czytania  i  pisania  oraz  uczestnictwo  w  procesie
alfabetyzacji;

5) Prowadzenie  diagnozy  i  obserwacji  rozwoju  dziecka.  Twórcze  organizowanie
przestrzeni,  poprzez włączenie do zabaw i  doświadczeń przedszkolnych potencjału
tkwiącego w dzieciach oraz ich zaciekawienia elementami otoczenia;

6) Pomaganie dziecku w rozumieniu zmieniającego się otoczenia;

7) Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu opartej na rytmie dnia;

8) Wypełnienie  czasu  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  zabawą,  która  pod  okiem
specjalistów będzie polem doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną;

9) Systematyczne  informowanie  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych  o  postępach  w
rozwoju  ich  dziecka.  Włączenie  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych  w  realizację
programu wychowania przedszkolnego.  Opracowanie diagnozy dojrzałości  szkolnej
dla tych dzieci, które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole;

10) Przygotowanie Dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym przez różne
działania  w  formie  zabawy  realizowane  w  ramach  programu  wychowania
przedszkolnego;

11) Aranżacja  przestrzeni  i  jej  zagospodarowanie,  pozwalające  Dzieciom  na
podejmowanie  różnorodnych  form  działania.  Organizowanie  stałych  i  czasowych
kącików zainteresowań;

12) Umożliwienie  dziecku  korzystanie  z  zabawek  i  pomocy  dydaktycznych  bez
nieuzasadnionych ograniczeń czasowych. Zabawki i pomoce dydaktyczne mają służyć
motywacji  Dzieciom  do  kreatywnego  rozwoju,  podejmowania  samodzielnego
działania,  odkrywania  zjawisk  i  zachodzących  procesów  oraz  utrwalania  zdobytej
wiedzy  i  umiejętności,  inspirowania  do  podejmowania  i  prowadzenia  własnych
eksperymentów;

13) Odpowiednie wyposażenie miejsc przeznaczonych na odpoczynek Dzieci jak również
odpowiednie wyposażenie dla Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

14) Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwiająca kulturalne, spokojne spożywanie posiłków
połączone z nauką posługiwania się sztućcami, a także możliwość wybierania potraw
przez Dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet i komponowanie;

15) Aranżacja  wnętrz  umożliwiająca  Dzieciom  podejmowanie  prac  porządkowych,
np. po i przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer;     

18.Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  wynikające  z  ustawy,  a  także  z  wydanych  na  jej
podstawie aktów wykonawczych, mające na celu organizowanie przez nauczycieli pracy
z całą  grupą Dzieci,  zespołowo lub indywidualnie,  w oparciu o podstawę programową
wychowania  przedszkolnego  z  zastosowaniem  różnorodnych  metod  i  form  pracy
z Dzieckiem zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych.

19.Przedszkole  realizuje  swoje  cele  i  zadania  we  współpracy z  Rodzicami  /  Opiekunami
prawnymi Dziecka.

20.Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkola:
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1) Opiekę nad Dziećmi w trakcie całego ich pobytu w Przedszkolu sprawują nauczyciele,
w wyjątkowych sytuacjach krótkotrwałą opiekę nad dziećmi może sprawować inny
pracownik przedszkola;

2) Rozkład dnia w Przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie różnorodnych zajęć
w ciągu całego dnia;

3) Dzieci  mają  zapewniony  codzienny  odpoczynek  w  określonej  formie  zajęć
relaksacyjnych i wyciszających;

4) Przedszkole organizuje codzienne zajęcia ruchowe w różnorodnych formach, m. in.
zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki
pogodowe;

5) Sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie;

6) Stoliki,  krzesła i wyposażenie sal grup przedszkolnych dostosowane są do wzrostu
dzieci i rodzaju ich działalności;

7) Wobec  wychowanków  Przedszkola  na  terenie  placówki  nie  są  stosowane  żadne
zabiegi medyczne oraz nie podaje się żadnych leków. W przypadku choroby zakaźnej
Dziecka  Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do  powiadomienia
nauczycielki  lub  dyrektora  placówki.  Po  każdej  chorobie  zakaźnej,  a  także  innej
długotrwałej,  Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  powinni  przedłożyć  zaświadczenie  o
zdolności Dziecka                            do uczęszczania do Przedszkola.

21. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem Przedszkola:

1) W trakcie zajęć poza terenem Przedszkola opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel
wraz z osobą pomagającą, którą może być inny pracownik Przedszkola lub Rodzic /
Opiekun  prawny.  Na  1  osobą  dorosłą  może  przypadać  maksymalnie  15  dzieci
z zastrzeżeniem, iż zawsze musi być nie mniej niż 2 opiekunów;

2) Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki jest Nauczyciel;

3) Każda  wycieczka  jest  organizowana  zgodnie  z  regulaminem  wycieczek
obowiązującym w Przedszkolu;

4) Z ww. regulaminem są zapoznani Rodzice / Opiekunowie prawni i Dzieci;

5) Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  są  zobowiązani  do  wyrażenia  pisemnej  zgody
na uczestnictwo Dziecka w wycieczce;

6) Każda wycieczka musi być zgłoszona dyrektorowi w formie dokumentu pod nazwą
„Karta wycieczki”, wraz z listą uczestników oraz wpisana w Dziennik wyjść;

7) Podczas wyjścia z Dziećmi poza teren Przedszkola, Nauczyciel zobowiązany jest do
ścisłego przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i uprzednim zapoznaniu z nimi
Dzieci przed wyjściem w teren;

8) Każdy Nauczyciel  wychodząc z Dziećmi poza teren Przedszkola jest  każdorazowo
zobowiązany do odnotowania tego faktu w Dzienniku zajęć;

9) Przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego  na  placu  przedszkolnym teren
musi być sprawdzony przez Nauczyciela lub innego pracownika Przedszkola;

10) Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub stan znajdujących się na nim
urządzeń  technicznych  może  stwarzać  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  Dzieci,
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Nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając
Dzieci  z  miejsca  zagrożenia  oraz  powiadomić  o  tym  niezwłocznie  Dyrektora
Przedszkola;

11) Teren zabaw wokół budynku przedszkola jest ogrodzony.   

§ 8

Procedura przyprowadzania i odbierania Dzieci z Przedszkola

PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców
lub  Opiekunów  prawnych  obowiązku  osobistego  przyprowadzania  i  odbierania  Dzieci
do i z Przedszkola. 

2. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo
Dziecka w drodze do Przedszkola, aż do momentu przekazania Go pod opiekę Nauczycielce,
również w sytuacji, w której Dziecko jest przyprowadzane przez inne osoby.

3. Przedszkole ponosi odpowiedzialność za Dziecko od momentu, gdy Rodzic / Opiekun
prawny osobiście przekazuje Dziecko Nauczycielowi z Jego grupy lub Nauczycielce z innej
grupy,                w sytuacji gdy Jego grupa nie funkcjonuje. 

4. Odpowiedzialność  Rodziców /  Opiekunów prawnych dotyczy również  sytuacji,  w której
Dziecko jest przyprowadzane przez inne osoby.

5. Osoba przyprowadzająca osobiście powierza Dziecko Nauczycielce z Jego grupy lub innej
Nauczycielce, w sytuacji gdy Jego grupa nie funkcjonuje.

6. W przypadku nie dopełnienia omówionej w punkcie 4 procedury, Nauczycielka nie ponosi
odpowiedzialności za bezpieczeństwo Dziecka.

7. Osoba odbierająca Dziecko od Rodzica / Opiekuna prawnego lub innej osoby, ma obowiązek
zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez Dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech
niebezpiecznych mogących stworzyć zagrożenie. 

8. Osoba przyprowadzająca Dziecko do Przedszkola odpowiada za pozostawienie Jego odzieży
wierzchniej w wyznaczonym miejscu w szatni oraz sprawdza ubiór, w którym będzie Ono
przebywało, w Przedszkolu (np.: kapcie, gumki w spodniach, rajstopach, itp.).

9. Nauczycielka  odnotowuje  w  Dzienniku  zajęć  godzinę  wejścia  Dziecka  do  sali  grupy
przedszkolnej, ewidencjonując tym samym czas pobytu Dziecka w Przedszkolu.

10. Rodzice / Opiekunowie prawni są zobowiązani przyprowadzać do Przedszkola Dzieci
zdrowe i czyste. 

11. Nauczyciel  ma  prawo odmówić  przyjęcia  Dziecka  z  objawami  choroby (np.  katar,
kaszel, gorączka, ból brzucha i in.).

12. W  sytuacji  niejednoznacznej,  np.  zapewnienie  o  alergicznym  podłożu  objawów,
Rodzic  /  Opiekun  prawny  zobowiązany  jest  do  dostarczenia  aktualnego  zaświadczenia
lekarskiego o braku przeciwwskazań do przebywania Dziecka w grupie przedszkolnej. 

13. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  mają  obowiązek  zgłaszania  wszelkich  poważnych
dolegliwości  Dziecka  i  udzielania  wyczerpujących  informacji  na  ten  temat.
Alergie pokarmowe należy zgłaszać pisemnie, dołączając zaświadczenie lekarskie.
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14. Przyprowadzenie Dziecka do Przedszkola jest  równoznaczne z  wyrażeniem zgody
Rodziców  na  udział  Dziecka  we  wszystkich  zajęciach,  spacerach  i  wycieczkach.
Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby Dzieci
po  przebytych  chorobach  i  dłuższej  nieobecności  nie  wychodziły  na  powietrze  i  nie
uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym.

15. Po  każdej  nieobecności  Dziecka  spowodowanej  chorobą  zakaźną  Rodzice  /
Opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do  przedłożenia  zaświadczenia  lekarskiego
potwierdzającego zakończenie leczenia.

ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

a.i.1. Dziecko odbierane jest z Przedszkola przez Rodziców / Opiekunów prawnych.

a.i.2. Wydanie  Dziecka  innym  osobom  może  nastąpić  wyłącznie  na  podstawie
pisemnego upoważnienia do odbioru Dziecka z Przedszkola zawartego na druku formularza
opracowanego na potrzeby Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie.

a.i.3. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  składają  pisemne  upoważnienie  do
przyprowadzania                                    i odbierania Dziecka z Przedszkola przez wskazane
w tym oświadczeniu osoby, które zapewnią bezpieczeństwo po odebraniu Go z Przedszkola.

a.i.4. Pisemne upoważnienia Rodziców / Opiekunów prawnych obowiązują cały rok
szkolny,                     o ile Rodzice / prawni Opiekunowie nie zdecydują inaczej.

a.i.5. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z Rodziców / Opiekunów prawnych
Dziecka                       na piśmie z własnoręcznym podpisem. Upoważnienie zawiera: imię i
nazwisko osoby upoważnionej, stopień pokrewieństwa, numer dowodu osobistego, numer
telefonu upoważnionej osoby i podpis osoby upoważniającej.

a.i.6. Wypełniony  druk  upoważnienia  Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  przekazują
Nauczycielce grupy przedszkolnej w pierwszych dniach pobytu Dziecka w Przedszkolu.

a.i.7. Upoważnienie wystawione przez Rodziców / Opiekunów prawnych może być w
każdej  chwili  odwołane  lub  zmienione  i  po  zmianie  przedstawione  Dyrektorowi,
Nauczycielce grupy przedszkolnej.

a.i.8. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego Rodzice / Opiekunowie prawni
wypełniają nowe Upoważnienie do odbioru Dziecka. Dokument obowiązuje w danym roku
szkolnym.                Po tym czasie traci swoją ważność.

a.i.9. Jeżeli upoważniona osoba nie jest znana Nauczycielce, przed wydaniem Dziecka
należy sprawdzić jej tożsamość.

a.i.10. Nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę upoważnioną do przyprowadzania i
odbierania Dziecka z Przedszkola,  na podstawie dowodu osobistego lub innego dowodu
tożsamości.

a.i.11. W przypadku wątpliwości Nauczyciela, co do tożsamości osoby, o której mowa
w  pkt  3,  5,  7,  Nauczyciel  ma  obowiązek  zgłosić  ten  fakt  Dyrektorowi  Przedszkola  i
zawiadomić pilnie Rodziców / Opiekunów prawnych Dziecka. Zawiadomienia Rodziców /
Opiekunów prawnych dokonuje Dyrektor Przedszkola lub Nauczyciel.

a.i.12. Osoba  niepełnoletnia,  która  ukończyła  12  lat  może  odbierać  Dziecko  z
Przedszkola.
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a.i.13. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  mogą  upoważnić  określoną  osobę  do
jednorazowego  odebrania  Dziecka  z  Przedszkola.  Takie  upoważnienie  powinno nastąpić
poprzez  udzielenie  pełnomocnictwa  w  formie  pisemnej.  Wydanie  Dziecka  nastąpi  po
wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dokumentu tożsamości.

a.i.14. Na  telefoniczną  prośbę  Rodzica  /  Opiekuna  prawnego,  Dziecko,  może  być
wydane  osobie  pełnoletniej,  wyłącznie  po  przeprowadzeniu  przez  Nauczycielkę  lub
Dyrektora, sprawdzającej rozmowy telefonicznej.

a.i.15. Zakazy, prośby lub życzenia Rodziców / Opiekunów prawnych dotyczące nie
odbierania  Dziecka  przez  jednego  z  Rodziców  /  prawnych  Opiekunów  muszą  być
poświadczone stosownym wyrokiem sądowym.

a.i.16. Z uwagi na dobro Dziecka, jeżeli Przedszkole uzna, że osoba upoważniona nie
zapewni Dziecku pełnego bezpieczeństwa, może zwrócić się do Opiekunów prawnych o
wskazanie innej osoby, wobec której nie będzie  żadnych zastrzeżeń.

a.i.17. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  ponoszą  odpowiedzialność  prawną  za
bezpieczeństwo Dziecka odbieranego z Przedszkola, również w sytuacji, w której Dziecko
jest odbierane przez inne upoważnione przez Nich osoby. 

a.i.18. W przypadku, gdy Dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn
odmawiało wyjścia z Przedszkola z upoważnioną do odbioru osobą, należy bezzwłocznie
skontaktować  się  z  Rodzicami  /  Opiekunami  prawnymi  w  celu  ustalenia  dalszego
postępowania.

a.i.19. Przedszkole  może  odmówić  wydania  Dziecka  osobie,  której  stan  będzie
wskazywał,                    iż nie może ona zapewnić Dziecku bezpieczeństwa (np. stan
wskazujący  na  spożycie  alkoholu,  użycie  innych  środków  odurzających,  agresywne
zachowanie i in.).                                  W przypadku zaistnienia takiego faktu
Nauczycielka  zawiadamia  Rodziców  /  prawnych  Opiekunów,  a  w  przypadku  braku
kontaktu – kolejną osobę z listy upoważnionych.                        Jeżeli jest to niemożliwe
personel  Przedszkola  ma  prawo  wezwać  Policję.  Dziecko  pozostaje  pod  opieką
Nauczycielki  do  momentu  Ich  przybycia.  Nauczyciel  sporządza  notatkę  służbową  z
zaistniałej sytuacji. Notatka jest podpisana przez Rodzica / prawnego Opiekuna, Nauczyciela
i inną osobę obecną przy zdarzeniu.

a.i.20. Nauczycielka  w  każdej  sytuacji  musi  wiedzieć,  kto  odbiera  Dziecko  z
Przedszkola.

a.i.21. Nauczycielka odnotowuje w Dzienniku zajęć godzinę oddania Dziecka osobie
odbierającej, ewidencjonując tym samym czas pobytu Dziecka w Przedszkolu.

a.i.22. Jeśli Dziecko odbierane jest z ogrodu przedszkolnego, obowiązkiem Rodzica /
Opiekuna  prawnego  lub  innej  osoby  odbierającej  jest  poinformowanie  o  tym  fakcie
Nauczyciela.

a.i.23. Po odebraniu Dziecka od Nauczycielki, Rodzic / Opiekun prawny lub inna osoba
upoważniona do odbioru Dziecka, przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo Dziecka. 

a.i.24. W stanie epidemii obowiązuje procedura przyprowadzania i odbierania dziecka
zawarta                       w Koncepcji organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 29 w
Częstochowie. 

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA              
Z PRZEDSZKOLA
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1. W przypadku nieodebrania Dziecka po ustalonej godzinie zakończenia pracy Przedszkola,
Nauczyciel  kontaktuje  się  telefonicznie  z  Rodzicami  /  prawnymi  Opiekunami  Dziecka,
powiadamiając Ich o tym fakcie. 

2. W przypadku braku kontaktu z Rodzicami / Opiekunami prawnymi Nauczycielka kontaktuje
się z innymi osobami upoważnionymi do odbioru Dziecka.

3. Jeżeli kontakt z wszystkimi osobami jak wyżej był niemożliwy, Nauczycielka jedną godzinę
oczekuje na odebranie Dziecka, po czym powtarza próbę skontaktowania się z Rodzicami /
Opiekunami prawnymi lub osobami upoważnionymi.

4.  Po  upływie  tego  czasu  Nauczycielka  powiadamia  o  zaistniałej  sytuacji  Dyrektora
Przedszkola lub Osobę wyznaczoną do zastępowania dyrektora.

5. W przypadku braku możliwości powiadomienia Dyrektora i Osoby wyznaczonej do Jego
zastępowania, Nauczyciel sam podejmuje decyzję o zawiadomieniu Policji.

6.  Nauczyciel zostaje z Dzieckiem do chwili Jego odebrania.

7.  Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji. Notatka jest podpisana przez
Rodzica / prawnego Opiekuna / inną osobę upoważnioną do odbioru, Nauczyciela i inną
osobę obecną przy zdarzeniu.

           § 9

1. W czasie pobytu Dziecka w Przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub
zgłoszenia  przez  Dziecko  niepokojących  objawów i  złego  samopoczucie,  stanowiącego
zagrożenie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  samego  Dziecka  oraz  innych  Dzieci
w  Przedszkolu  (m.  in.  uporczywy  kaszel,  uporczywy  katar,  wymioty,  biegunka,  ból
brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i
inne)  Nauczyciel  ma  obowiązek  powiadomienia  telefonicznego  Rodzica  /  Opiekuna
prawnego oraz poinformowania Dyrektora o stanie zdrowia Dziecka.

2. Po otrzymaniu od Nauczyciela lub Dyrektora informacji o stanie zdrowia Dziecka, Rodzic /
Opiekun  prawny jest  zobowiązany do niezwłocznego odebrania  Dziecka  z  Przedszkola
ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

3. W  sytuacji  niemożności  nawiązania  kontaktu  z  Rodzicami  /  Opiekunami  prawnymi,
Nauczyciel  lub  Dyrektor  podejmuje  wszelkie  dostępne  czynności  w  celu  nawiązania
kontaktu  z  innymi  osobami  upoważnionymi  przez  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych
do odbioru Dziecka.

4. W sytuacjach nagłych, gdy stan Dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej,
Nauczyciel,  Dyrektor  są  zobowiązani  do  zastosowania  Procedury  postępowania  w
przypadku  zaistnienia  wypadku  Dziecka,  tj.  w  szczególności  do  podjęcia  działań
związanych                          z   udzieleniem   pomocy   przedmedycznej   w    zakresie
posiadanych  umiejętności                                 oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a
także zawiadomienia Rodziców i Dyrektora                    o zaistniałym zdarzeniu.

5. W przypadku  stwierdzenia  u  Dziecka  choroby  zakaźnej  Przedszkole  ma  prawo  żądać
od   Rodzica  /  prawnego  Opiekuna,   przedłożenia  zaświadczenia  lekarskiego
potwierdzającego  zakończenie  leczenia,  a  Rodzic  /  prawny  Opiekun  jest  zobowiązany
do przedłożenia dokumentu.
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6. W przypadku stwierdzenia u Dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych
z  tym  szczególnych  wymagań  żywieniowych)  Rodzice  /  prawni  Opiekunowie
są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

7. W  Przedszkolu  nie  podaje  się  Dzieciom  żadnych  leków  doustnych,  wziewnych
oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

§ 10

1. Przedszkole   sprawuje   opiekę   nad   dziećmi,  dostosowując   metody   i   sposoby
oddziaływań  do  wieku   Dziecka   i   jego   możliwości   rozwojowych,  potrzeb
środowiskowych                                     z uwzględnieniem  istniejących warunków
lokalowych, a w  szczególności:

1) Zapewnia   bezpośrednią   i   stałą   opiekę   nad  dziećmi    w  czasie    pobytu  w
Przedszkolu  oraz  w trakcie  zajęć  poza  terenem  Przedszkola;

2) Zapewnia  dzieciom  pełne  poczucie  bezpieczeństwa – zarówno  pod  względem
fizycznym  jak i psychicznym;

3) Stosuje  w  swoich  działaniach  obowiązujące  przepisy  bhp i  przeciwpożarowe;

4) Współpracuje   z   Poradnią   Psychologiczno  –  Pedagogiczną  i  Poradniami
specjalistycznymi, zapewniając w  miarę  potrzeb  konsultację i  pomoc.

2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez
Ministra Edukacji Narodowej.

3. Realizowany  w  Przedszkolu  program  lub  programy  wychowania   przedszkolnego,
zawierające treści podstawy programowej, dopuszcza do użytku Dyrektor Przedszkola.

4. W Przedszkolu zapewnia się Dzieciom udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach
rozwijających ich sprawność fizyczną.

5. Przedszkole  w  zakresie  realizacji  zadań  statutowych  zapewnia  Dzieciom  możliwość
korzystania z:

1) Pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;

2) Placu zabaw;

3) Pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;

4) Posiłków.

6. Cele  i  zadania  Przedszkola  realizowane  są  w  ścisłym  współdziałaniu  z  Rodzicami  /
prawnymi  Opiekunami  wychowanków,  ze  szkołami  działającymi  w  środowisku,
organizacjami i  instytucjami zainteresowanymi działalnością Przedszkola oraz Organami
sprawującymi nadzór nad Przedszkolem.

7. Przedszkole na życzenie Rodziców / Opiekunów prawnych (wyrażone w formie pisemnego
oświadczenia) organizuje naukę religii – nieodpłatnie. Dzieci nie biorące udziału w w/w
zajęciach  mają   zapewnioną   opiekę   Nauczyciela.  Nauczanie  religii   odbywa   się
na   podstawie  programów  opracowanych   i   zatwierdzonych  przez  właściwe  władze
kościelne.

8. W ramach realizacji statutowych zadań Przedszkola, Dyrektor organizuje w porozumieniu
z Radą Rodziców między innymi zajęcia dodatkowe.
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ROZDZIAŁ  III

Organy przedszkola oraz ich kompetencje

§ 11

1. Organami  przedszkola  są :

1) Dyrektor  przedszkola;

2) Rada  Pedagogiczna;

3) Rada  Rodziców. 

2. Na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej  i  Rady Rodziców na  terenie  placówki  może
zostać utworzona Rada Przedszkola.

3. Powołane Organy mają zagwarantowane współdziałanie tak, aby przede wszystkim:

1) Gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania   i  podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą;

2) Zapewniały  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  organami  Przedszkola
o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach;

3) Rada  Pedagogiczna  i  Rada  Rodziców  uchwalają  regulaminy  swojej działalności,
które  nie  mogą  być  sprzeczne  z  przepisami  prawa i  niniejszym  statutem.

         
    § 12

Dyrektor  Przedszkola

1. Dyrektor  Przedszkola  wyłaniany  jest  w  drodze  konkursu  organizowanego  przez
Organ  prowadzący.

2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce Nauczycieli
i Pracowników niebędących nauczycielami.

3. Do zadań Dyrektora należy: planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie
pracy Przedszkola. 

4. Dyrektor Przedszkola w szczególności:

1) Kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz;

2) Odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom Przedszkola;

3) Nadaje  stopień  awansu  nauczyciela  kontraktowego  lub  podejmuje  decyzję
administracyjną o nie nadaniu awansu nauczyciela kontraktowego;

4) Sprawuje  opiekę  nad  Dziećmi  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju
psychofizycznego;

5) Realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej,  podjęte  w  ramach  Ich  kompetencji
stanowiących;
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6) Dysponuje  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  placówki  zaopiniowanym
przez  Radę  Rodziców  i  Radę  Pedagogiczną  i  ponosi  odpowiedzialność  za  ich
prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  może  organizować  administracyjną,  finansową
i gospodarczą obsługę placówki;

7) Wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  Dzieciom
i Nauczycielom w  czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;

8) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;

9) Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

10) Stwarza warunki do działania o Przedszkolu: wolontariuszy,  stowarzyszeń i innych
organizacji,  w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest
działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form  działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej  placówki;

11) Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka.

 5. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

1) Zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych Pracowników Przedszkola;

2) Przyznawania  nagród oraz  wymierzania  kar  porządkowych  Nauczycielom i  innym
Pracownikom Przedszkola;

3) Występowania  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Pedagogicznej  i  Rady
Rodziców,  w sprawach  odznaczeń,  nagród  i  innych  wyróżnień  dla  Nauczycieli
oraz  pozostałych Pracowników  placówki.

4) Dyrektor  wykonuje  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  Dzieciom,
Nauczycielom  oraz  innym  Pracownikom  podczas  zajęć  organizowanych  przez
Przedszkole.

6.  Dyrektor Przedszkola we współpracy z innymi Nauczycielami, w ramach sprawowanego
nadzoru pedagogicznego:

1) Przeprowadza  ewaluację  wewnętrzną  i  wykorzystuje  jej  wyniki  do  doskonalenia
jakości pracy Przedszkola;

2) Kontroluje  przestrzeganie  przez  Nauczycieli  przepisów  prawa  dotyczących

działalności  dydaktycznej,  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz  innej  działalności
statutowej  placówki;

3) Wspomaga Nauczycieli w realizacji Ich zadań, w szczególności przez:

a) Diagnozę pracy Przedszkola;

b) Planowanie  działań  rozwojowych,  w  tym motywowanie  Nauczycieli

do doskonalenia zawodowego;
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c) Prowadzenie  działań  rozwojowych,  w  tym  organizowanie  szkoleń  i

narad;

4) Monitoruje pracę Przedszkola;

5) Obserwuje  prowadzone  przez  Nauczycieli  zajęcia  dydaktyczne,  wychowawcze
i  opiekuńcze  oraz inne  zajęcia  i  czynności  wynikające  z  działalności  statutowej
placówki.

7. Zadania Dyrektora związane z podstawową działalnością Przedszkola są następujące:

1) Podejmowanie  decyzji  w  sprawach  przyjmowania  Dzieci  do  Przedszkola,
przenoszenie ich między grupami oraz w sprawach skreślenia z listy Dzieci przyjętych
do Przedszkola;

2) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami;

3) Dopuszczanie  do  użytku  w  Przedszkolu  programów  wychowania  przedszkolnego
na wniosek Nauczyciela lub Nauczycieli;

4) Przewodniczenie  Radzie  Pedagogicznej  i  realizowanie  uchwał  Rady,  podjętych
w  ramach   kompetencji  stanowiących  oraz  zarządzenia  Organów  nadzorujących
Przedszkole;

5) Wstrzymywanie  realizacji  uchwał  Rady  pedagogicznej,  jeśli  są  one  niezgodne
z prawem oświatowym;

6) Planowanie i organizowanie  wewnętrznej ewaluacji;

7) Współpraca  z  Radą  Pedagogiczną,  Rodzicami  /  Opiekunami  prawnymi,  Organem
prowadzącym,  Organem  sprawującym  nadzór  pedagogiczny  oraz  Związkami
zawodowymi;

8) Organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach  Dziecka;

9) Zapewnianie,  w  miarę  możliwości,  odpowiednich  warunków  organizacyjnych
do realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznych;

10) Powierzanie Nauczycielom opiekę nad grupami przedszkolnymi;

11) Sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego  na  zasadach  określonych  w  odrębnych
przepisach, w tym systematycznie obserwuje zajęcia prowadzone przez nauczycieli
oraz prowadzi dokumentację obserwacji;

12) Systematyczne  monitorowanie  pracy  nauczycieli  i  prowadzenie  stosownej
dokumentacji;

13) Realizowanie  zadań  związanych  z  oceną  pracy  nauczycieli  oraz  opieką  nad
nauczycielami  rozpoczynającymi  pracę  w  zawodzie,  określonych  w  odrębnych
przepisach;

14) Zapewnienie  pomocy  Nauczycielom w  realizacji  ich  zadań  i  w  ich  doskonaleniu
zawodowym lub podnoszeniu kwalifikacji;

15) Administrowanie  danymi osobowymi Pracowników  Przedszkola.

8. Zadania Dyrektora w zakresie spraw organizacyjnych:
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1) Przygotowanie projektu planu pracy Przedszkola;

2) Opracowanie arkusza organizacji Przedszkola;

3) Ustalenie  ramowego  rozkładu  dnia  pracy  wychowawczo   –  dydaktycznej  i
opiekuńczej;

4) Wydawanie zarządzeń regulujących pracę  placówki;

5) Wspomaganie Nauczycieli w realizacji Ich zadań, w szczególności przez:

a) Organizowanie szkoleń i narad;

b) Motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego;

c) Przedstawianie  Nauczycielom  wniosków  wynikających  ze  sprawowanego
przez Dyrektora Przedszkola nadzoru pedagogicznego.

9. Zadania Dyrektora w zakresie spraw finansowych:

1) Opracowanie planu finansowego Przedszkola;

2) Przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej
i Radzie Rodziców;

3) Realizowanie planu finansowego, w szczególności przez dysponowanie określonymi
w  nim  środkami,  stosownie  do  przepisów   określających   zasady  gospodarki
finansowej;

4) Sprawowanie kontroli zarządczej. 

10. Zadania  Dyrektora  w  zakresie  spraw  administracyjno  –  gospodarczych  oraz
biurowych:

1) Sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno – gospodarczą  Przedszkola;

2) Organizowanie wyposażenia Przedszkola w środki dydaktyczne i inny sprzęt;

3) Organizowanie i nadzorowanie kancelarii Przedszkola;

4) Nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez Nauczycieli;

5) Organizowanie  przeglądów  technicznych  obiektów  przedszkolnych  oraz  prac
konserwacyjno – remontowych;

6) Organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Przedszkola.

11.Zadania Dyrektora w zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:

1) Zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

2) Egzekwowanie  przestrzegania  ustalonego  w  Przedszkolu  porządku  oraz  dbałości
o czystość i estetykę Przedszkola;

3) Wykonywanie  zadań  dotyczących  planowania  obronnego,  obrony  cywilnej
i powszechnej samoobrony.

12.W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współdziała z Radą Pedagogiczną,
Radą  Rodziców i Rodzicami / Opiekunami prawnymi, a w szczególności:

1) Zapewnia  bieżący  przepływ  informacji  pomiędzy  poszczególnymi  Organami
Przedszkola;

2)  W  przypadku  wyrażenia  sprzecznych  opinii  organizuje  spotkania  negocjacyjne
zainteresowanych Organów Przedszkola.
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13.Dyrektor Przedszkola tworzy zespół (organizuje), który planuje  i  koordynuje udzielanie
pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wyznacza osobę koordynującą  pracę zespołu,
ustala  formy,  sposoby i  okresy udzielania  wychowankowi   pomocy  psychologiczno –
pedagogicznej  oraz  wymiar  godzin,  w  którym   poszczególne  formy  pomocy  będą
realizowane.

14.Dyrektor  monitoruje  spełnianie  odbywania  obowiązku  rocznego  przygotowania
przedszkolnego  dla  dzieci  6-letnich  oraz  jest  zobowiązany w terminie  do  30 września
każdego  roku  powiadomić  odpowiednie  szkoły  obwodowe  o  spełnianiu  przez  dzieci
6-letnie  obowiązkowego  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  (za  zgłoszenie  i
regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola odpowiedzialni są rodzice).

15.Dyrektor  opracowuje  procedury  funkcjonowania  Przedszkola  w  czasie  epidemii  na
podstawie aktów normatywnych oraz wytycznych GIS i MEN.

§ 13

Rada  Pedagogiczna

1. Rada  Pedagogiczna  jest  Organem  kolegialnym  Przedszkola,  w  zakresie  realizacji  jego
statutowych zadań, dotyczących: kształcenia, wychowania i opieki.

2. W  skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą:  Dyrektor i wszyscy  Nauczyciele  zatrudnieni
w  Przedszkolu,  dla  których praca  dydaktyczno – wychowawcza i  opiekuńcza  stanowi
podstawowe zajęcie.

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

4. Przewodniczący  przygotowuje  i  prowadzi  zebrania  Rady  Pedagogicznej  oraz  jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z regulaminem Rady.

5. Rada  Pedagogiczna  działa  na  podstawie  regulaminu swojej działalności, który nie może
być sprzeczny ze Statutem placówki. 

Regulamin normuje następujące zagadnienia:

1) Sposób przygotowania, zwoływania,  prowadzenia  i dokumentowania zebrań Rady
Pedagogicznej;

2) Wewnętrzną organizację Rady Pedagogicznej;

3) Kompetencje Przewodniczącego Rady Pedagogicznej;

4) Zasady dopuszczania do udziału w pracach Rady Pedagogicznej osób nie będących
członkami tego Organu Przedszkola.

6. Zadania Rady Pedagogicznej:

1) Planowanie  i  organizowanie  pracy  wychowawczej,  dydaktycznej  i  opiekuńczej
Przedszkola;

2) Analizowanie i ocenianie stanu pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej
i  realizacji  Rocznego Planu Pracy oraz organizacyjnych i  materialnych warunków
pracy placówki, a także formułowanie wniosków do dalszej pracy;

3) Organizowanie  wewnętrznego  samokształcenia  i  doskonalenia  zawodowego  oraz
upowszechnianie nowatorstwa pedagogicznego;
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4) Ustalanie regulaminu swojej działalności i aneksów do niego;

5) Ustalanie harmonogramu imprez i uroczystości przedszkolnych i środowiskowych;

6) Współpraca  z  Organami  przedstawicielskimi  Rodziców  działających  na  terenie
placówki.

7. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

1) Zatwierdzanie Programu Pracy Przedszkola;

2) Zatwierdzanie planów pracy;

3) Podejmowanie  uchwał  w  sprawie  innowacji  i  eksperymentów  pedagogicznych
w placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców;

4) Uchwalanie,  po  zasięgnięciu  opinii  Rady  Rodziców,  Przedszkolny  Zestaw
Programów;

5) Ustalanie  i  uchwalanie  organizacji  doskonalenia  zawodowego  nauczycieli
zatrudnionych w placówce;

6) Przygotowanie projektu statutu lub jego zmian. Uchwala statut oraz jego nowelizację;

7) Ustalanie regulaminu swojej działalności;

8) Podejmowanie  uchwał  w  sprawach  skreślenia  dziecka  z  listy  wychowanków,
za wyjątkiem dzieci odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne;

9) Podejmowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia analizy i oceny pracy dydaktyczno –
opiekuńczo – wychowawczej za miniony rok szkolny;

10) Ustalanie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,
w  tym  sprawowanego  nad   Przedszkolem  przez  Organ  sprawujący  nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki;

11) Stanowienie w sprawach wynikających z odrębnych przepisów.

8. Rada Pedagogiczna  opiniuje : 

1) Programy wychowania przedszkolnego zaproponowane przez Nauczycieli;

2) Organizację   pracy   placówki,  w   tym:   tygodniowy   rozkład   godzin  pracy
Nauczycieli, przydział grup, harmonogram zajęć dodatkowych;

3) Projekt  planu  finansowego  placówki;

4) Wnioski   Dyrektora   o   przyznanie   odznaczeń,  nagród   i   innych   wyróżnień
Nauczycielom oraz innym Pracownikom;

5) Propozycje  Dyrektora  w  sprawach  przydziału  Nauczycielom  stałych  prac  i zajęć
związanych  z  organizacją  procesu  dydaktyczno  –  wychowawczo  –  opiekuńczego
w  ramach  przysługującego  im  wynagrodzenia   zasadniczego   oraz  dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

6) Pracę   Dyrektora   Przedszkola   na   wniosek   Organu   sprawującego   nadzór
pedagogiczny oraz Organu prowadzącego;

7) Przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu Dyrektorowi;

8) Powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Przedszkolu oraz odwoływanie z tych
stanowisk.

9. Rada  Pedagogiczna  wnioskuje w sprawach:
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1) Doskonalenia organizacji pracy dydaktycznej wychowawczej i opiekuńczej;

2) Oceny pracy Nauczycieli;

3) Odwołania ze stanowiska dyrektora placówki.

10. Rada Pedagogiczna wnioskuje do:

1) Organu  prowadzącego  o  nadanie  imienia  placówce;

2) Organu  prowadzącego  o  odwołanie  Nauczyciela ze  stanowiska  Dyrektora;

3) Organu  sprawującego  nadzór  o  dokonanie  oceny  pracy Przedszkola, Dyrektora
lub  Nauczyciela.

11.Zebrania  Rady Pedagogicznej  organizowane  są  nie  rzadziej  niż  jeden raz  na  pół  roku
i w miarę potrzeb:

1) przed rozpoczęciem roku szkolnego;

2) w  każdym  semestrze,  po  zakończeniu  rocznych  zajęć  wychowawczo  –
dydaktycznych, stanowiące podsumowanie i analizę pracy za każde półrocze;

3) w związku z prowadzeniem pracy samokształceniowej i doskonalenia zawodowego;

4) oraz w miarę bieżących potrzeb. 

12.Zebrania mogą być organizowane na wniosek:

1) Organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

2) Organu prowadzącego Przedszkole;

3) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;

4) Dyrektora.

13.Dyrektor Przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku
szkolnym,  ogólne  wnioski  wynikające  ze  sprawowanego nadzoru  pedagogicznego oraz
informacje o działalności placówki.

14.Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

15.Uchwały  Rady  Pedagogicznej  są  podejmowane  zwykłą  większością   głosów poprzez
głosowanie tajne (w sprawach mogących naruszyć dobra osobiste) lub jawne (pozostałe
sprawy), w  obecności co najmniej  połowy  jej  członków.

16.Dyrektor  Przedszkola wstrzymuje  wykonanie  uchwał  niezgodnych  z przepisami prawa
zgodnie  z  procedurą  przewidzianą  przez  Ustawę  –  Prawo  oświatowe.  O  wstrzymaniu
uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący Przedszkole oraz Organ
sprawujący  Nadzór  pedagogiczny.  Organ  sprawujący  Nadzór  pedagogiczny  uchyla
uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii
Organu  prowadzącego  Przedszkole.  Rozstrzygnięcie  Organu  sprawującego  nadzór
pedagogiczny jest ostateczne. 

17.W zebraniach  Rady  Pedagogicznej  mogą  również  brać  udział,  z  głosem  doradczym,
osoby,  zapraszane  przez  jej  Przewodniczącego,  za  zgodą  lub  na  wniosek  Rady
Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności
organizacji  harcerskich,  których  celem  statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Przedszkola.
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18.Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do  nie ujawniania
spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
Dzieci  lub  Ich  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych,  a  także  Nauczycieli  i  innych
Pracowników Przedszkola.

§ 14

Rada Rodziców

1. W Przedszkolu  działa  społeczny Organ  –  Rada  Rodziców,  która  stanowi  reprezentację
Rodziców  /  Opiekunów  prawnych  Dzieci  uczęszczających  do  Przedszkola,  a  której
zadaniem jest wspieranie statutowej działalności Przedszkola;

1) Rada  Rodziców  funkcjonuje w  oparciu o  uchwalony  przez siebie  Regulamin
swojej działalności, określający zasady tworzenia, uprawnień oraz działania Rady; 

2) Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem Przedszkola;

3) Wybory do Rady Rodziców:

a) Są  przeprowadzane  corocznie,  na  początku  każdego  nowego  roku  szkolnego,
we wrześniu, na pierwszym zebraniu Rodziców każdej grupy przedszkolnej;

b) Zgromadzeni  na  zebraniu  grupy przedszkolnej  Rodzice  /  Opiekunowie  prawni,
wybierają spośród swego grona Radę oddziałową licząca 3 osoby;

c) Do  udziału  w  wyborach  do  Rady  oddziałowej  uprawnienie  są  Rodzice  /
Opiekunowie prawni Dzieci danej grupy przedszkolnej. Jedno Dziecko może być
reprezentowane w wyborach tylko przez jednego Rodzica / Opiekuna prawnego;

d) Wybory  do  Rady  oddziałowej  przeprowadza  komisja  skrutacyjna  wybrana
w  głosowaniu  jawnym  spośród  uczestników  zebrania.  Do  komisji  nie  mogą
wchodzić osoby kandydujące do Rady oddziałowej.

e) Wybory  odbywają  się  w  głosowaniu  tajnym,  na  zasadach  ustalonych  przez
Rodziców /  Opiekunów prawnych  uczestniczących  w zebraniu.  Jeżeli  trzecia  i
kolejne osoby uzyskają taką samą liczbę głosów, głosowanie na te osoby zostaje
powtórzone;

f) Rada oddziałowa wybiera spośród siebie 1 osobę, która wchodzi w skład Rady
Rodziców;

g) Jeżeli w ciągu roku szkolnego ze składu Rady Rodziców odejdzie przedstawiciel
danej  grupy  przedszkolnej,  zarządza  się  wybory  uzupełniające  w  tej  grupie
przedszkolnej;

h) Ogłoszenie wyników wyborów, podanie do publicznej wiadomości składu Rady
Rodziców i ustalenie Jej pierwszego zebrania należy do obowiązków Dyrektora
Przedszkola. Pierwsze zebranie Rady Rodziców powinno odbyć się w terminie 30
dni od terminu wyborów.

i) Zgodnie  z  Regulaminem  w  skład  Rady  Rodziców  wchodzi  po  jednym
przedstawicielu z grupy przedszkolnej / Rady Oddziałowej, wybranym w tajnych
wyborach podczas  pierwszego zebrania  Rodziców na początku roku szkolnego.
Wybory odbywają się  bez względu na frekwencję Rodziców podczas zebrania.
Rada Oddziałowa grupy przedszkolnej liczy 3 osoby;
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4) W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel z Rady Oddziałowej, wybrany
w tajnych wyborach podczas zebrania Rodziców Dzieci danej grupy przedszkolnej.

2. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) Opiniowanie  programu  i  harmonogramu   poprawy  efektywności  kształcenia
i wychowania;

2) Występowanie   do   Rady   Pedagogicznej,  Dyrektora  Przedszkola,  Organu
prowadzącego  lub  Organu  sprawującego  Nadzór  pedagogiczny,  z  wnioskami  i
opiniami dotyczącymi wszystkich  spraw  Przedszkola;

3) Wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Przedszkola;

4) Wydawanie  opinii  o  pracy  nauczycieli:  stażyście,  kontraktowym  i  mianowanym,
ubiegającym się  o  awans  zawodowy.  Rada  Rodziców powinna  przedstawić  swoją
opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenia
dorobku zawodowego nauczycieli;

5) Gromadzenie funduszy z  dobrowolnych składek  Rodziców oraz  innych  źródeł.
Zasady  wydatkowania funduszy określają odrębne przepisy – Regulamin Rady;

6) Opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora  Przedszkola.

§ 15

1. Koordynatorem  współdziałania  poszczególnych  Organów  jest  Dyrektor  Przedszkola,
który zapewnia  każdemu  z  Organów:

1) Możliwość  swobodnego  działania  i  podejmowania  decyzji  w  ramach  swoich
kompetencji  określonych ustawą;

2) Umożliwia   bieżącą   wymianę   informacji  o  podejmowanych  działaniach  lub
decyzjach.  Wymiana  informacji  między  Dyrektorem,  a  pozostałymi  Organami
dokonuje się przez ustalenia ustne lub zamieszczane informacje na tablicy ogłoszeń;

3) Umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz Przedszkola;

4) Włączenie  się  do  rozwiązywania  konkretnych problemów Przedszkola,  proponując
swoją  opinię  lub  stanowisko  w danej  sprawie,  nie  naruszając  kompetencji  organu
uprawnionego.

2. Zasady współdziałania między Organami przedszkola:

1) Wspólne spotkania Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Dyrektora organizuje się
w sprawach:

a) Uzgodnienia  o oczekiwanej współpracy w realizacji zadań rocznego planu pracy –
m.  in.:  tworzenia  jak  najlepszych  warunków  do  rozwoju  Wychowanków,
przestrzegania Konwencji Praw Dziecka i podnoszenia jakości pracy placówki;

b) Współpracy w organizacji imprez przedszkolnych, środowiskowych i wycieczek;

c) Uzgadniania  stanowiska  w  sprawach  zgłaszanych  przez  Rodziców  Dzieci
uczęszczających  do  Przedszkola,  a  dotyczących  różnych  zagadnień  z  życia
przedszkola. 
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3. Spory kompetencyjne i inne między Organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor placówki
przyjmując  rolę  mediatora,  uwzględniając   zakres   kompetencji   tych   Organów.  W
przypadku braku kompromisu głos Dyrektora jest decydujący.

4. Sposób rozwiązywania sporów między Organami:

1) Organy Przedszkola działają w ramach obowiązującego prawa;

2) Podstawową zasadą jest ugodowe rozwiązywanie konfliktów;

3) Rozwiązanie ustala się na drodze negocjacji pomiędzy stronami;

4) Sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Przedszkola.

5. Rozstrzyganie sporów pomiędzy Organami Przedszkola:

1) W  przypadku  sporu  między  Dyrektorem  Przedszkola,  a  Radą  Rodziców,
należy powołać zespół złożony z dwóch Nauczycieli – członków Rady Pedagogicznej
oraz dwóch członków Rady Rodziców. Zespół ten w równych częściach powołują:
Dyrektor  Przedszkola  oraz  Przewodniczący  Rady  Rodziców.  Sami  powołujący
nie  wchodzą w skład  zespołu.  Podczas  rozstrzygania  sporu,  zespół  ma obowiązek
rozpatrzenia argumentów obydwu stron toczących spór. Orzeczenie zespołu w sprawie
rozstrzygnięcia sporu powinno być ogłoszone w ciągu 14 dni od powołania zespołu.
Każda  ze  stron  może  w ciągu  7  dni  wnieść  odwołanie  do  Organu  prowadzącego
Przedszkole. Decyzja tego Organu jest ostateczna;

2) Rozstrzyganie sporów między Dyrektorem, a  Nauczycielem – jeśli  Nauczyciel  jest
członkiem związku zawodowego, spór rozstrzyga wewnątrz przedszkolna jednostka
organizacyjna  tego  związku.  Jeżeli  nauczyciel  nie  jest  członkiem  związku
zawodowego, spór rozstrzyga komisja wyłoniona ze składu Rady Pedagogicznej na
prośbę  zainteresowanych  stron,  działająca  tylko  w  sprawie  stanowiącej  przedmiot
sporu.                     Na prośbę Nauczyciela nie należącego do związku zawodowego, w
skład może wchodzić przedstawiciel związku zawodowego wskazanego przez osobę
zainteresowaną. Rozstrzygnięcie sporu powinno nastąpić w ciągu 7 dni od rozpoczęcia
jego rozpatrywania. Od orzeczenia rozstrzygnięcia sporu każda ze stron spierających
się,  może w ciągu 7 dni wnieść odwołanie do Organu prowadzącego Przedszkole.
Decyzja tego Organu jest ostateczna;

3) Rozstrzyganie  sporów  między  Radą  Pedagogiczną,  a  Radą  Rodziców  –  wszelkie
sprawy sporne  dotyczące  wymienionych  stron  rozstrzyga  Dyrektor.  Od orzeczenia
Dyrektora  każda  ze  stron  spierających  się  może wnieść  odwołanie  w ciągu  7  dni
do Organu prowadzącego. Decyzja ta jest ostateczna.

6. Posiedzenia komisji są protokołowane przez osobę wskazaną przez Przewodniczącego
i podpisywane przez wszystkich członków zespołu orzekającego.

7. Rodzice i Nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci uwzględniając prawo rodziców do:

1) Znajomości zadań wynikających z realizowanej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego,  programu  w  Przedszkolu,  Rocznego  Planu  Pracy  Przedszkola  i
planów pracy grupy przedszkolnej;

2) Uzyskiwania  rzetelnych  informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania
i rozwoju, osiąganych sukcesów i ewentualnych trudności;

3) Wyrażania i  przekazywania Organom Przedszkola i Organom sprawującym Nadzór
własnych opinii i wniosków na temat pracy Przedszkola.
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8. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  dzieci  6-letnich  podlegających  obowiązkowi  rocznego
przygotowania przedszkolnego są zobowiązani do:

1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego;

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

3) Informowania,  w terminie do dnia 30 września,  Dyrektora Przedszkola lub Szkoły
Podstawowej,  w  obwodzie  której  dziecko  mieszka,  o  realizacji  tego  obowiązku
spełnianego  poza  granicami  Polski  lub  przy  przedstawicielstwie  dyplomatycznym
innego państwa w Polsce;

4) Zapewnienia dziecku warunków nauki w przypadku dziecka realizującego obowiązek
rocznego  przygotowania  przedszkolnego  poza  przedszkolem,  oddziałem
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

9. Niespełnianie obowiązku, rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

10. Przez  niespełnienie  obowiązku,  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  należy
rozumieć  nieusprawiedliwioną nieobecność  w okresie  jednego miesiąca  na  co  najmniej
50% dni zajęć w przedszkolu.

11. Informację,  o  informacji  o  gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole
podstawowej wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok
szkolny,                        w którym dziecko ma obowiązek lub może rozpocząć naukę w
szkole podstawowej.

12. W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat,
informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje dyrektor
na  wniosek  rodziców,  złożony  nie  później  niż  do  dnia  30  września  roku  szkolnego
poprzedzającego  rok  szkolny,  w  którym  dziecko  może  rozpocząć  naukę  w  szkole
podstawowej.

13. Współdziałanie z rodzicami realizowane jest w następujących formach:

1) Zebrania z Rodzicami organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami;

2) Zebrania  na  tematy  wychowawcze  lub  poświęcone  określonemu  zagadnieniu
z udziałem zaproszonych specjalistów (według inicjatywy rodziców);

3) Spotkania grupowe, według planu nauczycieli poszczególnych grup przedszkolnych;

4) Dni otwarte i zajęcia otwarte dla Rodziców;

5) Spotkania  indywidualne z  wszystkimi  Nauczycielami  i  Dyrektorem w określonych
terminach;

6) Wspólne imprezy dla Dzieci, Ich Rodziców i Rodzin;

7) Redagowanie  tablic  informacyjnych  (ogólnej  i  grupowych)  zawierających  dane
o  realizowanych  przedsięwzięciach  z  Dziećmi  w  poszczególnych  grupach  oraz
informacje dotyczące ogółu Wychowanków i Ich Rodziców;

8) Eksponowanie wytworów prac dzieci;

9) Udostępnianie teczek kart pracy i prac plastycznych oraz dokumentacji z obserwacji
indywidualnych cech rozwojowych dziecka;

10) Zapewnienie możliwości codziennego, indywidualnego kontaktu z Nauczycielem;
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11) Organizowanie  wycieczek  oraz  imprez  przedszkolnych  i  środowiskowych
dla Wychowanków Ich Rodziców i rodzin;

12) Upowszechnianie informacji o działaniach Przedszkola za pomocą strony internetowej
placówki, kroniki przedszkolnej.

ROZDZIAŁ  IV

Organizacja pracy Przedszkola 

§ 16

1. Miejskie Przedszkole nr 29 w Częstochowie jest placówką publiczną, nieferyjną.

2. Placówka jest przedszkolem czterooddziałowym.

3. Przedszkole  jest  jednostką  budżetową,  której  działalność  finansowana  jest  przez:

    Gminę Miasto  Częstochowa.

4. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
o gospodarce finansowej  jednostek  budżetowych.

5. Przedszkole   może   prowadzić   działalność   gospodarczą,   z   której   dochody
ewidencjonowane  są  zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

6. Obsługę  finansowo – księgową Przedszkola prowadzi Biuro Finansów Oświaty.

7. Szczegółowe  zasady  gospodarki  materiałowej,  finansowej  i  księgowej  Przedszkola
określają odrębne przepisy.

8. W stanie  epidemii  obowiązuje  organizacja  pracy  przedszkola  zawarta  w  Koncepcji
organizacji pracy Miejskiego Przedszkola nr 29 w Częstochowie. 

§ 17

1. Przedszkole   funkcjonuje   cały   rok,  z  wyjątkiem  przerw  ustalonych  przez  Organ
prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Rodziców.

2. Przedszkole czynne jest w ciągu roku i w ciągu dnia zgodnie z projektem organizacyjnym
zatwierdzonym  przez  Organ  prowadzący  z  uwzględnieniem  przepisów  podstawy
programowej.

3. Czas pracy Przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do istotnych potrzeb
w  zakresie  opieki,  zdrowia  i  wychowania  dzieci,  planowany  w  oparciu  o  informacje
zawarte we wniosku o kontynuacji i przyjęciu dziecka do Przedszkola:

1) Przedszkole  jest  czynne  10,5  godziny  dziennie  od  600 do  1630,  od  poniedziałku
do piątku;

2) Dzienny  czas  pracy  Przedszkola  ustalany  jest  z  Organem  prowadzącym  na  dany
rok szkolny z uwzględnieniem potrzeb środowiska na wniosek Dyrektora Przedszkola
i Rady Rodziców;

3) W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza
się możliwość ograniczenia liczby grup przedszkolnych;
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4) Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez Organ prowadzący na wniosek
Dyrektora i Rady Rodziców;

5) Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystuje się na:

a) Przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków;

b) Urlopy pracowników pedagogicznych i administracyjno – obsługowych.

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową  oraz  dopuszczone  do  użytku  przez  Dyrektora  Przedszkola  programy
wychowania  przedszkolnego  oraz  programy  dodatkowe.  Programy  dodatkowe  są
opiniowane przez Nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego.

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

8. Nauka  religii  prowadzona  jest  według  programu  zatwierdzonego  przez  odpowiednie
władze kościelne.

9. Naukę religii prowadzi nauczyciel skierowany do pracy na podstawie misji powierzonej
przez władze  kościelne.

10. Zajęcia  z religii odbywają  się  dwa  razy  w  tygodniu:

1) Dla dzieci 3 i 4 letnich do 15 minut;

2) Dla dzieci 5 i 6 letnie do 30 minut.

11.  Dyrektor Przedszkola organizuje zajęcia dodatkowe, które może:

1) Powierzyć ich prowadzenie, Nauczycielom zatrudnionym w Przedszkolu zgodnie z ich
kompetencjami;

2) Zatrudnić  nowych  Nauczycieli  posiadających  odpowiednie  kompetencje
do prowadzenia konkretnego typu zajęć;

3) Podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć.

11.  Dzieci  mogą uczestniczyć   w  zajęciach  dodatkowych  rozwijających zainteresowania
i zdolności takich jak: zajęcia rytmiczne, taneczne oraz inne ustalone w porozumieniu
z Radą Rodziców. Czas  trwania zajęć musi być dostosowany do potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci i wynosić:

1) Z Dziećmi w wieku 3 i 4 lat około 15 minut;

2) Z Dziećmi w wieku 5 i 6 lat około 30 minut.

 12.  Terminy  zajęć  dodatkowych  ustalane  są  przez  dyrektora  placówki.
Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

 13.  Za  bezpieczeństwo  dzieci  uczęszczających  na  zajęcia  dodatkowe  organizowane
w Przedszkolu odpowiedzialna jest Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe i Nauczyciel.

§ 18

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa przedszkolna utworzona o ile
jest to możliwe z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich
potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Liczba Dzieci w grupie przedszkolnej nie może przekraczać 25.
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3. W  przedszkolu  mogą  być  utworzone  oddziały   integracyjne  za  zgodą  Organu
prowadzącego.

4. W  oddziałach  integracyjnych  zatrudnia  się  dodatkowo  Nauczycieli  ze  specjalnym
przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

5. Dyrektor Przedszkola powierza każdą grupę opiece:

1) Jednego  nauczyciela  w  przypadku  5 – godzinnego  czasu  pracy  oddziału;

2) Dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy.

6. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza Organ prowadzący.

7. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej
oraz jej efektywności aprobowane jest aby:

1) Grupę  przedszkolną  powierzyć  opiece  jednego,  dwóch  lub  więcej  Nauczycieli
zależnie od czasu pracy grupy lub przyjętych dodatkowych zadań;

2) Nauczyciel,  w  miarę  możliwości  organizacyjnych  oraz  dla  zapewnienia  ciągłości
pracy wychowawczej i jej skuteczności, prowadził swoją grupę przedszkolną przez
wszystkie lata pobytu Dziecka w Przedszkolu;

3) W  trakcie  nieobecności  Nauczyciela  Dyrektor  lub  Osoba  wyznaczona  do
zastępowania dyrektora organizuje zastępstwa:

a) Pierwszeństwo  w  realizacji  tych  zastępstw  ma  drugi  Nauczyciel  pracujący  w
grupie przedszkolnej oraz Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze;

b) W uzasadnionych przypadkach można je zlecić innemu Nauczycielowi;

c) Zastępstwa ewidencjonowane są w Księdze Zastępstw, co Nauczyciel zastępujący
potwierdza własnoręcznym podpisem;

d) Zastępstwa odnotowywane są w Dzienniku Zajęć. 

4) Praca dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawcza w tym okresie  prowadzona jest
w  oparciu o obowiązujący w danej grupie przedszkolnej plan pracy. Wyjątek stanowi
pierwszy dzień nieplanowanego zastępstwa. W tym dniu dopuszcza się prowadzenie
zajęć i zabaw niezgodnych z planem. 

8. Do Przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne, po przedłożeniu zaświadczenia
o  stanie  zdrowia  wydanego  przez  lekarza  oraz  orzeczenia  poradni  psychologiczno  –
pedagogicznej  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,  określającego  poziom  ich  rozwoju
psychofizycznego.

9. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania
przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych,  opracowuje  się  dla  niego  indywidualny  program  edukacyjno  –
terapeutyczny, który uwzględnia zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.

10.Zasady  tworzenia  grup  w  przedszkolach  organizujących  zajęcia  dla  mniejszości
narodowych lub grup etnicznych określają odrębne przepisy.      

§ 19
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1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz  organizacji  Przedszkola,  opracowany  przez  Dyrektora  w  porozumieniu  z  Radą
pedagogiczną,  najpóźniej  do 21 kwietnia  każdego roku.  Arkusz  organizacji  przedszkola
zatwierdza Organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) Liczbę grup przedszkolnych;

2) Liczbę dzieci;

3) Czas pracy poszczególnych grup przedszkolnych;

4) Liczbę  pracowników  Przedszkola  z  podziałem  na  pracowników  pedagogicznych
i niepedagogicznych,  w  tym  liczbę  pracowników   zajmujących  stanowiska
kierownicze;

5) Ogólną  liczbę  (tygodniową  i  roczną)  godzin  finansowanych  ze  środków
przydzielonych przez  Organ prowadzący Przedszkole;

6) Liczbę nauczycieli  w podziale  na stopnie awansu oraz  ubiegających się  o  wyższy
stopień awansu zawodowego, którzy będą  mogli przystąpić w danym roku szkolnym
do  postępowań kwalifikacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez
Nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

§ 20

1. Organizację  pracy w ciągu dnia określa  ramowy rozkład dnia ustalany przez Dyrektora
Przedszkola na wniosek (w porozumieniu) Rady Pedagogicznej. Uwzględnia on przepisy
w sprawie bezpieczeństwa, wymagania zdrowotne, higieniczne jest zgodny z zalecanymi
warunkami i sposobem realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i jest
dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, Nauczyciele, którym powierzono opiekę nad daną
grupą przedszkolną, ustalają dla tej grupy szczegółowy rozkład dnia, z  uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań Dzieci.

3. Ramowy rozkład dnia określa:

1) Czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci;

2) Godziny posiłków;

3) Czas realizacji  5 godzin podstawy programowej  edukacji  przedszkolnej  dla  każdej
grupy.

§ 21

1. W czasie dziennej pracy Przedszkola, nie mniej niż 5 godzin dziennie przeznaczonych jest
na  realizację  podstawy  programowej.  Przyjmuje  się,  że  czas  realizacji  podstawy
programowej odbywa się w godzinach od 800 do 1300.

2. Zajęcia z katechezy wydłużają bezpłatny czas pobytu dziecka w Przedszkolu (odpowiednio
o 15 minut grupy młodsze i 30 minut - grupy starsze).

3. Przedszkole  przygotowuje  dzieci  do  posługiwania  się   językiem  obcym  nowożytnym
(język  angielski).  Odbywa  się  ono  we  wszystkich  grupach  przedszkolnych  w  ramach
czasowych  podstawy  programowej  edukacji  przedszkolnej  lub  ewentualnie  zajęcia
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wydłużają bezpłatny czas pobytu dziecka w Przedszkolu (odpowiednio o 15 minut grupy
młodszej i 30 minut grupy starsze). 

4. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:

1) Sale zajęć dla poszczególnych grup;

2) Sale do zajęć ruchowych;

3) Pomieszczenia  administracyjno – gospodarcze;

4) Kuchnię z zapleczem;

5) Szatnię dla dzieci i personelu.

5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranymi  urządzeniami. Przy sprzyjających  warunkach  atmosferycznych organizowany
jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

6. W  czasie  wycieczek  nadzór  nad  dziećmi  sprawuje  nauczyciel  i  pracownik  obsługi
w  stosunku – 1 osoba  dorosła na 10 – dzieci.  Każda dalsza wycieczka musi uzyskać
akceptację  dyrektora  i  rodziców.  Zasady  organizacji  dalszych  wycieczek  regulowane
są odrębnymi przepisami.

7. Przedszkole  może  organizować  dla  wychowanków  różnorodne  formy  krajoznawstwa
i  turystyki.  Organizację  i  program  wycieczek  oraz  imprez  dostosowuje  się  do  wieku,
zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

§ 22

1. Postępowanie  rekrutacyjne  do  Przedszkola  jest  prowadzone  w  oparciu  o  zasadę
powszechnej  dostępności  z wykorzystaniem  elektronicznego  systemu  rekrutacji:
harmonogramem                            i ogólnymi zasadami naboru do miejskich przedszkoli
przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Przedszkola.

2. Rodzice  Dzieci  przyjętych  do  Przedszkola  corocznie  składają  na  kolejny  rok  szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu.

3. Do Przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Częstochowa.
Kandydaci zamieszkali  poza obszarem danej  gminy mogą być przyjęci do Przedszkola,
jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego w Przedszkolu są "wolne miejsca".

4. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące
kryteria:

1) Wielodzietność rodziny kandydata;

2) Niepełnosprawność kandydata;

3) Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

      Wymienione kryteria mają jednakową wartość.
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5. Osoby  nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do Przedszkola na warunkach
i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

6. Dzieci nieprzyjęte do Przedszkola zostają umieszczone na liście oczekujących.

7. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu, bądź odmowie przyjęcia Dziecka decyduje Dyrektor.

8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć Dziecko,
które ukończyło 2,5 roku.

9. W przypadku  zwolnienia  się  miejsca,  Dyrektor  Przedszkola  przyjmuje  Dzieci  w  ciągu
całego roku szkolnego.

§ 23

1. W czasie pobytu Dziecka w Przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub
zgłoszenia przez  Dziecko niepokojących objawów i  złego samopoczucie,  stanowiącego
zagrożenie  dla  prawidłowego  funkcjonowania  samego  Dziecka  oraz  innych  Dzieci
w  Przedszkolu  (m.  in.  uporczywy  kaszel,  uporczywy  katar,  wymioty,  biegunka,  ból
brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy
i  inne)  Nauczyciel  ma  obowiązek  powiadomienia  telefonicznego  Rodzica  /  Opiekuna
prawnego oraz poinformowania Dyrektora o stanie zdrowia Dziecka.

2.   Po  otrzymaniu  od  Nauczyciela  lub  Dyrektora  informacji  o  stanie  zdrowia  Dziecka,
Rodzic  /   Opiekun  prawny  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego  odebrania  Dziecka  z
Przedszkola                       ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

3.  W  sytuacji  niemożności  nawiązania  kontaktu  z  Rodzicami  /  Opiekunami  prawnymi,
Nauczyciel  lub  Dyrektor  podejmuje  wszelkie  dostępne  czynności  w  celu  nawiązania
kontaktu  z  innymi  osobami  upoważnionymi  przez  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych
do odbioru Dziecka.

4. W sytuacjach nagłych, gdy stan Dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej,
Nauczyciel,  Dyrektor  są  zobowiązani  do  zastosowania  Procedury  postępowania
w  przypadku  zaistnienia  wypadku  Dziecka,  tj.  w  szczególności  do  podjęcia  działań
związanych z   udzieleniem   pomocy   przedmedycznej   w    zakresie  posiadanych
umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia Rodziców /
Opiekunów prawnych i Dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.

5.  W przypadku  stwierdzenia  u  Dziecka  choroby zakaźnej  Przedszkole  ma  prawo żądać
od   Rodzica  /  prawnego  Opiekuna,   przedłożenia  zaświadczenia  lekarskiego
potwierdzającego  zakończenie  leczenia,  a  Rodzic  /  prawny Opiekun  jest  zobowiązany
do przedłożenia dokumentu.

6. W przypadku stwierdzenia u Dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych
z  tym  szczególnych  wymagań  żywieniowych)  Rodzice  /  prawni  Opiekunowie
są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego wskazującego rodzaj alergii.

7.  W  Przedszkolu  nie  podaje  się  Dzieciom  żadnych  leków  doustnych,  wziewnych
oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu.

§ 24

1. Działalność Związków zawodowych na terenie Przedszkola określa ustawa o Związkach
zawodowych.

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
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3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.

4. Prowadzenie  na  terenie  Przedszkola  działalności  nie  statutowej  wymaga  zgody Organu
prowadzącego.

§ 25

1. Organizacja pracy Przedszkola może ulec zmianom w sytuacji epidemii.
ROZDZIAŁ V

Zakres zadań Nauczycieli oraz innych Pracowników Przedszkola 

§ 26

1. W przedszkolu zatrudnieni są:
1) Dyrektor;
2) Nauczyciele;
3) Pracownicy administracji;
4) Pracownicy obsługi;
5) inni Pracownicy zatrudnieni w niepełnym wymiarze lub okresowo.

2. Liczbę Pracowników ustala  Organ prowadzący Przedszkole  w zależności  od ilości
Dzieci, potrzeb i wymogów organizacyjnych placówki.
3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania Nauczycieli i innych Pracowników
Przedszkola określają odrębne przepisy.
4. Pracownicy  Przedszkola  wykorzystują  urlop  wypoczynkowy  w  czasie  planowanej
wakacyjnej przerwy w pracy Przedszkola. W wyjątkowych wypadkach, urlop może być
udzielony w innym terminie.
5. Każdy  Pracownik  zobowiązany  jest  do  znajomości  i  stosowania  przepisów  BHP
obowiązujących  w  placówkach  oświatowych  oraz  zgodnie  z  tymi  przepisami  do
poddawania  się  regularnie  okresowym,  profilaktycznym  lub  kontrolnym  badaniom
lekarskim                                    i szkoleniom BHP.
6. Każdy z Pracowników Przedszkola zobowiązany jest świadczyć osobistą opiekę nad
Dziećmi.
7. Wszyscy Pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej
w  zakresie  dotyczącym  spraw  wychowanków  i  wybranych  aspektów  działalności
placówki.
8. Wszyscy Pracownicy winni dbać o dobre imię placówki, strzec jej mienia i szanować
dobro społeczne
9. Wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu są członkami Rady pedagogicznej.

                                          
Pracownicy są obowiązani w szczególności: 

1. Przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy.
2. Przestrzegać Regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku.
3. Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych.
4. Dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy 

informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.
5. Przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach.
6. Przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.

Obowiązki wynikające z zatrudnienia:
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1. Przestrzegać  obowiązujących  w  Przedszkolu  regulaminów,  zarządzeń,  procedur,
instrukcji i innych aktów normatywnych.

2. Zgłaszać Przełożonym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Przedszkola.
3. Terminowo wykonywać badania: okresowe, profilaktyczne, kontrolne.
4. Informować Przełożonych o stanie załatwianych spraw i ewentualnych trudnościach.

     § 27

Zadania i obowiązki Nauczycieli

1. Obowiązki nauczycieli Art. 6 KN:

1) Rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym  mu  stanowiskiem  oraz
podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym
zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  uczniom  w  czasie  zajęć
organizowanych przez szkołę;

2) Wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 3a) doskonalić się zawodowo, zgodnie
z potrzebami szkoły;

4) Kształcić  i  wychowywać  młodzież  w  umiłowaniu  Ojczyzny,  w  poszanowaniu
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;

5) Dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą
demokracji,  pokoju  i  przyjaźni  między  ludźmi  różnych  narodów,  ras  i
światopoglądów.

2. Obowiązki wynikające z pełnionego stanowiska:

Zadania związane z procesem edukacyjnym:

1) Realizowanie procesu wychowawczo – dydaktycznego zgodnie z zadaniami i celami
zawartymi  w  programach  pracy  Przedszkola,  wynikającymi  z  realizacji  podstawy
programowej  wychowania  przedszkolnego,  koncepcji  pedagogicznej  pracy
Przedszkola,  określonymi  w  przyjętych  programach  ogólnopolskich  i  własnych,
z rzeczywistymi potrzebami i wiekiem rozwojowym dzieci;

2) Wybór  programu i  wnioskowanie  do  Dyrektora  o  wpisanie  go  do Przedszkolnego
Zestawu Programów;

3) Wykorzystywanie  czasu  pracy  na  wyłączną  działalność  z  wychowankami,
z uwzględnieniem różnych form i metod pracy z dziećmi;

4) Przestrzeganie Konwencji o Prawach Dziecka;

5) Uczestniczenie  w  uroczystościach  i  przedsięwzięciach  określonych  w  Kalendarzu
imprez i uroczystości przedszkolnych;

6) Rzetelne i systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegi nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej, zgodnie z obowiązującymi przepisami: dziennika zajęć
Przedszkola,  dokumentacji  planowania  pracy  (projektowanie,  opracowywanie
programów i planów pracy wychowawczo – dydaktycznej w oparciu o miesięczne
plany,  przedkładane  Dyrektorowi  do  zatwierdzenia  do  20  dnia  miesiąca
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poprzedzającego  realizację),  arkuszy  obserwacji  pedagogicznych  Dzieci,
dokumentacji  pracy  indywidualnej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  pracy  z
Dzieckiem                                    o specyficznych potrzebach edukacyjnych (mocne i
słabe  strony,  predyspozycje,  zainteresowania,  uzdolnienia  i  deficyty)  w  zakresie
udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;

7) Udokumentowane prowadzenie obserwacji  pedagogicznych Dzieci  (3 razy w roku)
mających   na   celu   wczesne  rozpoznanie  u  Dziecka  dysharmonii  rozwojowych
i podjęcie wczesnej  interwencji,  a w przypadku Dzieci realizujących obowiązkowe
roczne  przygotowanie  przedszkolne  obserwację  pedagogiczną  zakończoną  analizą
i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole (diagnoza przedszkolna);

8) Opracowanie  informacji  o  gotowości  Dziecka  do  podjęcia  nauki  w  Szkole
podstawowej  i  przekazanie  jej  rodzicom  do  30  kwietnia  roku  szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w  którym Dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć
naukę w szkole podstawowej; 

9) Eksponowanie wytworów prac Dzieci;

10) Przeprowadzanie  diagnozy  przedszkolnej  Dziecka  w  roku  poprzedzającym
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego;

11) Ścisła  współpraca  ze  specjalistą  w zakresie  zajęć  rewalidacyjnych oraz  z  osobami
wspierającymi udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, np. logopedą;

12) Zapewnianie opieki  i  wspomagania  rozwoju Dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym  środowisku;

13) Uwzględnianie  indywidualnych  potrzeb  Dziecka  –  troska  o  zapewnienie  równych
szans, umocnienie  wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;

14) Stwarzanie  wychowankom  warunków  do  rozwijania  samodzielności,  dążenie
do  osiągania  celów,  podejmowanie  odpowiedzialności  za  siebie  i  za  najbliższe
otoczenie;

15) Rozwijanie wrażliwości moralnej i kompetencji kluczowych;

16) Kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia zjawisk zachodzących
w  dostępnym  Dziecku  otoczeniu:  przyrodniczym,  społecznym,  kulturowym
i  technicznym;

17) Rozbudzanie  ciekawości  poznawczej,  zachęcanie  do  aktywności  badawczej  i
wyrażanie  własnych myśli i przeżyć oraz rozwijanie wrażliwości estetycznej;

18) Tworzenie  warunków  do  rozwoju  wyobraźni,  fantazji  oraz  ekspresji  plastycznej,
muzycznej i ruchowej;

19) Zapewnienie  warunków  do  harmonijnego  rozwoju  fizycznego,  bezpiecznego
postępowania i zachowań  prozdrowotnych;

20) Podejmowanie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych,  które  eliminują
zagrożenia oraz wzmacniają właściwe zachowania Dzieci;

21) Uczestniczenie  w  zespołowym  opracowywaniu  przedsięwzięć  na  rzecz  edukacji
Dzieci,  poprawy  jakości  działań  Przedszkola,  ze  szczególnym  uwzględnieniem
aktywnego uczestnictwa w przedszkolnych zespołach nauczycielskich; 

22) Wzbogacanie  własnego  warsztatu  pracy  przez  podejmowanie  samokształcenia,
udział w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu nauczycieli;
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23) Prowadzenie  bieżącej  i  okresowej  ewaluacji  pracy  wychowawczo  –  opiekuńczo  –
dydaktycznej;

24) Realizowanie  zadań  wynikających  z  przydzielonych  dodatkowych  czynności
Nauczyciela;

25) Czynny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

26) Prowadzenie zebrań grupowych i konsultacji;

27) Organizowanie zajęć otwartych;

28) Włączanie  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych  w  realizowane  programy
i przedsięwzięcia edukacyjne;

29) Współpraca  z  instytucjami  wspierającymi  pracę  Przedszkola,  w  tym  z  Poradnią
Psychologiczno  –  Pedagogiczną  w procesie  diagnostycznym i  postdiagnostycznym
w  zakresie  oceny  funkcjonowania  Dzieci,  barier  i  ograniczeń  w  środowisku
utrudniającym Ich funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu Przedszkola oraz efektów
działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania Dziecka oraz planowania
dalszych działań. 

30) Wspieranie i aktywizowanie działań, Pracowników obsługi, przydzielonych do grupy,
w  zakresie  utrzymania  porządku  i  czystości  w  sali  i  w  pomieszczeniach  do  niej
przylegających;

31) Współpraca z Personelem kuchennym w zakresie ustaleń dotyczących diety dzieci;

32) Współpraca z Intendentem w zakresie prowadzenia rzetelnej dokumentacji dotyczącej
frekwencji Dzieci;

33) Lojalne prezentowanie pozytywnego wizerunku Przedszkola (w każdej sytuacji);

34) Dbanie o jakość komunikacji z Przełożonymi, Pracownikami Przedszkola i Rodzicami
/ Opiekunami prawnymi;

35) Wykazywanie  dbałości  o  estetykę  pomieszczeń,  wyposażenie  i  sprzęt  Przedszkola
oraz reagowanie na przejawy zaniedbań w ich użytkowaniu;

36) Przestrzeganie tajemnicy służbowej;

37) Realizowanie  zaleceń  Dyrektora  i  osób  kontrolujących,  wynikających  z  bieżącej
działalności placówki.

3.  Zadania związane z bezpieczeństwem:

     1) Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych Jego opiece Dzieci;

     2)  Dzieci  są  przyprowadzane  do  Przedszkola  od  godziny  6:00  przez  Rodziców  /
Opiekunów prawnych lub upoważnione przez Rodziców / Opiekunów prawnych  osoby
i przekazywane Nauczycielowi;

     3) Nauczyciel jest obecny w grupie z Dziećmi do czasu, gdy wszystkie Dzieci zostaną
odebrane przez Rodziców / Opiekunów prawnych lub upoważnione przez Rodziców /
Opiekunów prawnych osoby;

     4) Nauczycielowi nie wolno podczas pracy pozostawić  dzieci samych. W wyjątkowych
sytuacjach, jeśli Nauczyciel musi wyjść, np. do toalety, krótkotrwałą opiekę nad grupą
przedszkolną sprawuje pracownik niebędący nauczycielem;  
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     5) W razie konieczności sprawowania dodatkowej opieki nad Dzieckiem, np. wyjścia
Dziecka  do  toalety,  zmiany  bielizny  dziecka,  Nauczyciel  powierza  opiekę  nad
dzieckiem pracownikowi niebędącemu nauczycielem;

     6) Dziecko przez cały czas pobytu w Przedszkolu jest otoczone opieką Nauczyciela przy
wsparciu Pracowników niebędących nauczycielami,  którzy mają obowiązek zwracać
uwagę,  aby  Dziecko:  nie  wyszło  samowolnie  z  sali  lub  nie  wyszło  samowolnie  z
budynku Przedszkola;

     7) Przed rozpoczęciem zajęć Nauczyciel sprawdza sale zajęć, sprzęt, pomoce i zabawki.
Niedopuszczalne jest prowadzenie zajęć z Dziećmi w pomieszczeniu, jeśli stwarza ono
jakiekolwiek zagrożenie dla bezpieczeństwa Dzieci;

     8) Wymagana jest obecności Pracownika niepedagogicznego przy zajęciach i czynnościach
Dzieci,  podczas  których  Nauczyciel  musi  szczególnie  zadbać  o  bezpieczeństwo
podopiecznych;

    9) Nauczyciel  uczy Dzieci zachowania porządku w miejscu zabawy, nie dopuszczając
do utrudnień w bezpiecznym przemieszczaniu się;

  10)  Systematycznie  kontroluje  stan  sprzętu  i  zabawek,  usuwa  przedmioty  stanowiące
zagrożenie; 

  11) Nauczyciel wspólnie z Dziećmi ustala zasady i normy obowiązujące w grupie – Kodeks
przedszkolaka;

  12)  Podczas  przemieszczaniu  się  grupy przedszkolnej,  Dzieci  ustawiają  się  parami  lub
tworzą „pociąg”;

  13)  Przed  wyjściem na  spacer  lub  wycieczkę  omawia  z  Dziećmi  zasady bezpiecznego
zachowania,  wypełnia  kartę  wycieczki  i  składa  ją  u  Przełożonych  w  terminie  nie
krótszym niż 7 dni przed planowana wycieczką, a w dniu wycieczki dokonuje wpisu w
ewidencji wyjść;  

  14)  Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  każdorazowo  wypełniają  pisemną  zgodę  na  udział
Dziecka w wycieczce;

  15) Podczas spacerów w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz uczestnictwa w imprezach
plenerowych, Dzieci maja zakładane kamizelki odblaskowe;

  16) Nauczyciel  idzie  na początku kolumny Dzieci,  koniec kolumny zabezpiecza Woźna
i/lub Pomoc Nauczyciela;

  17)  Nauczyciel  opuszcza  dzieci  w  grupie  z  chwilą  przyjścia  drugiego  Nauczyciela.
Podczas  przekazywania  grupy  przedszkolnej,  informuje  drugą  Nauczycielkę,
o liczbie Dzieci, stanie ich zdrowia oraz zaistniałych sytuacjach, które należy zgłosić
Rodzicom / Opiekunom prawnym;

  18)  Nauczycielowi  nie  wolno  pozostawić  Dzieci  w  grupie  przedszkolnej  bez  opieki,
gdy nie ma jeszcze zmieniającego Nauczyciela;

  19)   Przewiduje  i  odpowiada  prawnie  za  skutki  działań  stanowiących  zagrożenie  dla
zdrowia, życia i bezpieczeństwa Dzieci;

  20)  Wszystkie  zaistniałe  przypadki  uszkodzenia  ciała  Dziecka  bezzwłocznie  zgłasza
Przełożonym zgodnie z obowiązującą procedurą.

      4. Zadania związane ze współpracą z Rodzicami:
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1) Podczas pierwszego zebrania z Rodzicami, zapoznanie Rodziców ze statutem, podstawą
programową  wychowania  przedszkolnego,  wybranym  do  realizacji  programem
wychowania  przedszkolnego,  Przedszkolnym  Zestawem  Programów,  planami  pracy
oraz obowiązującą dokumentacją;

2) Systematyczne  i  aktualne  informowanie  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych
o  planowanych  i  realizowanych  treściach  programowych,  przedsięwzięciach
edukacyjnych (udziale w wyjściach i wycieczkach edukacyjnych, konkursach);

3) Informowanie Rodziców / Opiekunów prawnych o instytucjach wspierających rodzinę,
np. Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, MOPS;  

4) Przekazanie  Rodzicom  /  Opiekunom  prawnym  na  piśmie,  informacji  o  gotowości
Dziecka  do  podjęcia  nauki  w  Szkole  podstawowej  do 30  kwietnia  roku  szkolnego
poprzedzającego rok szkolny, w którym Dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć
naukę;

5) Systematyczne informowanie Rodziców / Opiekunów prawnych o: rozwoju, sukcesach
i trudnościach edukacyjnych i wychowawczych  Dziecka;

6) Włączanie Rodziców / Opiekunów prawnych do wspierania rozwoju Dziecka;

      7)   Ustalenie form pracy w działaniach wychowawczych wobec Dziecka;

      8)  Włączanie  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych  w  działalność  Przedszkola  –
współrealizacja  programów  i  przedsięwzięć  edukacyjnych,  np.  uroczystości
przedszkolnych                                     i środowiskowych.     

  5.  Zadania  i  obowiązki  Nauczyciela  współorganizującego  kształcenie  Dziecka
niepełnosprawnego:

Zadania Nauczyciela na podstawie § 7 ust. 4  Rozporządzenia MEN w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie  i  zagrożonych niedostosowaniem społecznym Dz.U.  2015 r.
poz. 1113 z późn. zm.:

1)   prowadzi wspólnie z innymi Nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi
nauczycielami  i  specjalistami  realizuje  zintegrowane  działania  i  zajęcia  określone  w
programie;
2)   prowadzi  wspólnie  z  innymi  nauczycielami  i  specjalistami  pracę  wychowawczą  z
uczniami  niepełnosprawnymi,  niedostosowanymi  społecznie  oraz  zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym;
3)   uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli
oraz  w  zintegrowanych  działaniach  i  zajęciach,  określonych  w programie,  realizowanych
przez nauczycieli i specjalistów;
4)   udziela  pomocy  nauczycielom  prowadzącym  zajęcia  edukacyjne  oraz  nauczycielom
i  specjalistom  realizującym  zintegrowane  działania  i  zajęcia,  określone  w  programie,  w
doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie
oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

6.  Przedszkole  zapewnia  opiekę,  wychowanie  i  uczenie  się  w  atmosferze  akceptacji
i  bezpieczeństwa  oraz tworzy  warunki  umożliwiające  dzieciom  osiągnięcie  dojrzałości
szkolnej.           
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7. W przedszkolu zatrudnieni są Nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku  przedszkolnym.

8.   Nauczyciel  Przedszkola  prowadzi  pracę  wychowawczo  –  dydaktyczną  i  opiekuńczą
zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.
Szanuje  godność  dziecka i respektuje jego prawa.

9.  Nauczyciel  ma  obowiązek  rzetelnie  realizować  zadania  związane  z  powierzonym  mu
stanowiskiem  oraz  podstawowymi  funkcjami  placówki:  wychowawczą  –  dydaktyczną
i  opiekuńczą,  w  tym  zadania  związane  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa  Dzieciom  w
czasie  zajęć realizowanych przez Przedszkole.

10.Nauczyciel  powinien  zwrócić  uwagę  na  osoby  postronne  przebywające  na  terenie
Przedszkola,  w razie  potrzeby zwrócić  się  o  podanie  celu  pobytu na terenie  placówki,
zawiadomić  Pracownika  obsługi  Przedszkola  o  fakcie  przebywania  osób  postronnych.
Powinien  niezwłocznie  zawiadomić  Dyrektora  Przedszkola  o  wszelkich  dostrzeżonych
zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia
lub życia Dzieci.

11. Przed nawiązaniem stosunku pracy, Nauczyciel jest obowiązany przedstawić Dyrektorowi
placówki  informację  z  Krajowego  Rejestru  Karnego,  celem  potwierdzenia  spełnienia
warunku o niekaralności.

12.Nauczyciele  mianowani  i  dyplomowani  podlegają  odpowiedzialności  dyscyplinarnej
za  uchybienia  godności  zawodu  nauczyciela  lub  pełnionych  przez  nauczycieli
obowiązków.

13.Za  uchybienia  przeciwko  porządkowi  pracy,  w  rozumieniu  art.  108  Kodeksu  pracy,
wymierzane są Nauczycielom kary porządkowe, zgodnie z Kodeksem pracy.

14.Karami dyscyplinarnymi dla Nauczyciela są:

1) Nagana z ostrzeżeniem;

2) Zwolnienie z pracy;

3) Zwolnienie  z  pracy  z  zakazem  przyjmowania  ukaranego  nauczyciela  do  pracy
w  zawodzie  nauczycielskim  w  okresie  3  lat  od  ukarania  wydalenie  z  zawodu
nauczycielskiego.

15.Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze  strony  Dyrektora,  Rady  Pedagogicznej,  doradcy,  metodyka,  wyspecjalizowanych
placówek  i  instytucji naukowo – oświatowych.

16.Nauczyciel  w  realizacji  programu  ma  prawo  do  swobody  stosowania  takich  metod
nauczania  i wychowania  jakie  uważa  za  najwłaściwsze  z  pośród  uznanych  przez
współczesne nauki pedagogiczne.

§ 28

Zadania i obowiązki Pracowników niepedagogicznych 

1. Zakres obowiązków Pracowników administracyjno – obsługowych:

1) W Przedszkolu zatrudnieni są Pracownicy administracji i obsługi;
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2) Ich  podstawowym  zadaniem  jest  zapewnienie  sprawnego  działania  Przedszkola,
jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
ścisła  współpraca  z Nauczycielem  mająca  na  celu  pomoc  w  realizacji  zadań  w
procesie wychowawczo –  edukacyjnym;

3) Pracownicy administracji i obsługi współpracują z Nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania Dzieci;

4) Szczegółowy zakres obowiązków  Pracowników ustala Dyrektor Przedszkola.

2. Zakres obowiązków Pracowników administracyjno – obsługowych:

1)   Do obowiązków pracownika administracji – Referenta należy:

a) Opracowywanie i prowadzenie zbiorów dokumentacji  kadrowej i  administracyjno -
kancelaryjnej zgodnie z przepisami prawa.           

b) Monitorowanie dokonywanych przez Rodziców / Opiekunów prawnych w systemie
elektronicznym opłat.

c) Kontrolowanie  i  analizowanie  stanu  zapasów  artykułów  biurowych;  dokonywanie
zakupów.

d) W zakresie działalności kadrowo - księgowej:

 sprawdzanie dokumentów księgowych zewnętrznych obcych i własnych pod 
względem formalno – rachunkowym, dokonywanie ich klasyfikacji oraz opisu, 
przestrzega

  terminów dokonywania płatności,
 terminowe dostarczanie dokumentów do Biura Finansów Oświaty.

e) W zakresie działalności inwentaryzacyjnej:
 uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury majątku Przedszkola,
 ewidencjonowanie i znakowanie środków trwałych i pozostałych środków 

trwałych w księgach inwentarzowych oraz Programie Vulcan Inwentarz,
 aktualizowanie wywieszek inwentarzowych.

f) W zakresie działalności administracyjno - kancelaryjnej:
 przyjmowanie i dekretowanie dokumentów przychodzących pocztą tradycyjną       

i elektroniczną zgodnie z Instrukcją kancelaryjną, 
 redagowanie i wysyłanie pism i korespondencji,
 wysyłanie przesyłek,
 prowadzenie:

                  - akt osobowych pracowników,
                  - ewidencji czasu pracy pracowników,
                  - ewidencji wyjść pracowników w godzinach służbowych,
                  - Księgi Ewidencji Dzieci,
                  - ksiąg inwentarzowych,
                  - dziennika korespondencji. 

g) Obsługiwanie:
 urządzeń biurowych: komputera, scanera, kserokopiarki, niszczarki, itp.
 programu komputerowego Kadry Optivum firmy Vulcan, 
 bazy danych,
 PUE ZUS,
 PUESC
 Platformy e-fakturowanie.

h) Sporządzanie sprawozdań do GUS i in.
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i) Koordynowanie prac w zakresie ochrony danych osobowych.
j) Przygotowywanie sprawozdań do Biura Inżyniera Miejskiego.
k) Informowanie szkół podstawowych o realizowanym przez Dziecko obowiązku 

przygotowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 29 w Częstochowie. 
l) Współpracowanie z instytucjami zewnętrznymi: Urzędem Miasta Częstochowy, SOD, 

WOM, MOPS, ZUS i in.
m) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych,  innych  poleceń  i  czynności,

wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

2)  Do obowiązków pracownika obsługi – Intendenta należy:

a) Przestrzeganie przepisów HACCP;

b) Zaopatrywanie  Przedszkola  w  żywność  i  środki  czystości  zapewniające
prawidłowe funkcjonowanie placówki;

c) Zakup  i  przydzielanie  zgodnie  z  potrzebami  środków  czystości  i  dezynfekcji
Pracownikom kuchni i Woźnym / Sprzątaczkom;

d) Przestrzeganie  zarządzeń  i  przepisów  szczegółowych  dotyczących  gospodarki
żywieniowej, odpowiedzialność za ilość i jakość dostarczanych towarów;

e) Dbałość o zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych;

f) Systematyczna  kontrola  terminów  przydatności  do  spożycia  artykułów
znajdujących się w magazynie;

g) Codzienne  rejestrowanie  i  przekazywanie  do  kuchni  frekwencji  Dzieci
w poszczególnych grupach;

h) Sporządzanie przy współudziale Dyrektora i Kucharki tygodniowych jadłospisów
zgodnie  z  obowiązującymi  normami   żywienia  zbiorowego  wraz  z
przygotowaniem wykazu składu produktów użytych do przygotowania posiłków
ze szczególnym  uwzględnieniem alergenów;

i) Zamieszczanie  tygodniowego  jadłospisu  na  tablicy  ogłoszeń  wraz  z  wykazem
składu  produktów  użytych  do  przygotowania  posiłków  ze  szczególnym
uwzględnieniem alergenów;

j) Współpraca  z  administratorem  strony  internetowej  Przedszkola  w  celu
zamieszczenia jadłospisu;

k) Udział w organizacji imprez i uroczystości przedszkolnych i środowiskowych;

l) Przestrzeganie stawki żywieniowej;

m) Monitorowanie  czystości  pomieszczeń,  magazynów  żywnościowych  i  sprzętu
Przedszkola;

n) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych;

o) Monitorowanie  spożywania  posiłków  przez  Dzieci  przez  obserwację
i pozyskiwanie informacji od Nauczycieli i Pracowników obsługi;

p) Zapewnienie wyżywienia Dzieciom przed planowanymi wycieczkami;

q) Prowadzenie magazynu w zakresie właściwego rozmieszczenia, przechowywania
i zabezpieczania produktów żywnościowych przed zniszczeniem, uszkodzeniem,
zepsuciem i zanieczyszczeniem;
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r) Nadzór nad zabezpieczeniem pomieszczeń magazynowych przed zniszczeniem,
kradzieżą, włamaniem i pożarem;

s) Przygotowanie magazynów do przeprowadzania okresowych inwentaryzacji;

t) Prowadzenie  dokumentacji  magazynowej  w  zakresie  dowodów  przychodu
i rozchodu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

u) Sporządzanie raportów żywieniowych, kasowych i sprawozdań miesięcznych;

v) Udział w organizowaniu okresowych inwentaryzacji majątku Przedszkola;

w) Obliczanie na podstawie danych od Nauczycielek miesięcznych opłat za żywienie
Dziecka w Przedszkolu;

x) Przekazywanie  Rodzicom  /  Opiekunom  prawnym  informacji  pisemnych
z naliczoną opłatą oraz przypominanie o terminowym wpłacaniu należności;

y) Monitorowanie  terminowości  dokonywanych  przez  Rodziców  /  Opiekunów
prawnych opłat;

z) Przygotowywanie  do  Biura  Finansów  Oświaty  zestawień  dotyczących
pobieranych wpłat za żywienie i pobyt Dziecka w Przedszkolu;

aa) Wystawianie faktur;

ab) Dokonywanie zakupów;

ac) Dostarczanie  do  Biura  Finansów  Oświaty  faktur  i  innych  dokumentów
księgowych;

ad) Obsługa  komputera  (Word,  Exel  in.),  wykorzystywanie  w  pracy  programów
komputerowych, m. in. firmy Vulcan;

ae) Przyjmowanie telefonów;

af) Udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji
lub kierowanie ich do właściwych osób;

ag) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych,  innych  poleceń  i  czynności,
wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

3) Do obowiązków pracownika obsługi – Pomocy nauczyciela należy:

a) Przestrzeganie przepisów HACCP;

b) Wykonywanie  czynności  opiekuńczych  i  obsługowych  w  stosunku  do
wychowanków, wynikających z ramowego rozkładu dnia lub innych poleconych
przez Nauczyciela grupy przedszkolnej;

c) Współuczestniczenie  w  opiece  i  organizowaniu  zabaw  podczas  zajęć  w  sali
i w ogrodzie przedszkolnym, na spacerach i wycieczkach; 

d) Pomoc  Nauczycielowi  w  przygotowaniu  sali,  pomocy  dydaktycznych,
dekorowaniu  sal  oraz  podczas  uroczystości  i  imprez  okolicznościowych,
środowiskowych organizowanych w Przedszkolu i poza nim;

e) Pomoc w sprzątaniu  pomocy i  środków dydaktycznych po przeprowadzonych
zajęciach;

f) Utrzymywanie  we  wzorowej  czystości  i  porządku,  zabawek  i  pomocy
dydaktycznych;

51



g) Stałe przebywanie w sali, ścisła współpraca z Nauczycielką podczas zajęć;

h) Sprawowanie  doraźnej,  krótkotrwałej  opieki  nad  grupą  Dzieci  przedszkolnych
w czasie nieobecności Nauczyciela w sali;

i) Pomoc  Dzieciom  przy  czynnościach  higienicznych  w  łazience  (mycie  rąk,
korzystania z toalety);

j) Współpraca z Nauczycielką i Woźną w oznakowaniu  i utrzymaniu w należytym
stanie oznaczeń pościeli i leżaków;

k) Organizowanie  odpoczynku  poobiedniego  Dzieci  przez  rozłożenie  i  złożenie
leżaków,  pościeli,  pomoc w rozbieraniu  i  ubieraniu  Dzieci,  obecność  podczas
wypoczynku Dzieci;

l) Pomoc Dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu przed wyjściem na dwór oraz po ich
powrocie;

m) Czuwanie nad należytym spożywaniem posiłków przez Dzieci;

n) Pomoc w podawaniu Dzieciom posiłków i napojów;

o) Dokarmianie Dzieci słabo jedzących; 

p) Wykonywanie  innych  prac  opiekuńczych  przy  Dzieciach  stosownie  do
zaistniałych potrzeb, np. pomoc Nauczycielce w opiece nad Dzieckiem chorym
do czasu przybycia Rodzica / Opiekuna prawnego;

q) Pomoc  Nauczycielce  w  pracach  nad  podniesieniem  estetyki  pomieszczeń
przedszkolnych,  przygotowaniu pomocy dydaktycznych,  dekorowaniu sali  oraz
podczas  uroczystości  i  imprez  okolicznościowych,  środowiskowych
organizowanych przez placówkę;

r) Zgłaszanie Nauczycielce i Przełożonym wszelkich zagrożeń, uszkodzenia sprzętu
i instalacji;

s) Zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą;

t) Nie  udzielanie  informacji  Rodzicom  /  Opiekunom  prawnym  Dziecka  bez
upoważnienia Nauczyciela;

u) Współpracowanie z Nauczycielami i Woźną w czasie remontów;

v) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych,  innych  poleceń  i  czynności,
wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

4) Do obowiązków pracownika obsługi – Woźnej/ Sprzątaczki  należy:

a) Wykonywanie czynności obsługowych i opiekuńczych w stosunku do wychowanków
poleconych  przez  Nauczyciela  grupy  przedszkolnej  oraz  innych  wynikających
z ramowego rozkładu dnia;

b) Utrzymywanie w czystości odzieży ochronnej (białej i kolorowej);
c) Codzienne: 

 wietrzenie pomieszczeń, 
 utrzymywanie we wzorowej czystości sal zajęć i pomieszczeń przydzielonych

do  sprzątania:  łazienek,  korytarzy,  szatni,  holu,  pomieszczeń
administracyjnych,  zamiatanie  i  odkurzanie  podłóg,  dywanów  i  wykładzin,
zmywanie podłogi (czyszczenie i pastowanie wg potrzeb), ścieranie kurzu na
mokro z: mebli                                 i wyposażenia – sprzętów, zabawek,
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pomocy dydaktycznych, opróżnianie koszy po zakończonym dniu pracy lub w
miarę potrzeb w trakcie pracy,                                mycie urządzeń sanitarnych
w łazienkach z użyciem środków dezynfekujących,

 pomaganie Dzieciom podczas mycia rąk i korzystania z toalety,
 współpracowanie  z  pracownikami  kuchni,  celem  zapewnienia  Dzieciom

zaleconych potraw (np. dieta bezglutenowa),
 przestrzeganie przepisów HACCP,
 wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem do spożycia posiłku

przez  Dzieci  –  przynoszenie  i  rozstawianie  zastawy  stołowej,  rozkładanie
sztućców,

 przestrzeganie obowiązku podawania posiłków w odpowiedniej temperaturze;
 roznoszenie posiłków,
 estetyczne  oraz  zgodne  z  zasadami  higieny  i  bezpieczeństwa  rozdawanie

właściwych  porcji  posiłków,  zgodnie  z  podanym  stanem  liczebnym  grupy
przedszkolnej,

 pomaganie Dzieciom podczas posiłków,
 sprzątanie naczyń po posiłkach,
 ścieranie stołów, czyszczenie podłóg po posiłkach,
 mycie  i  wyparzanie  naczyń  po  posiłkach,  przechowywanie  ich  w

wyznaczonych miejscach,
 współpracowanie  z  Pomocą  nauczyciela  i  Nauczycielką  w  oznakowaniu

i utrzymaniu należytym stanie oznaczeń pościeli i leżaków,
 organizowanie poobiedniego odpoczynku Dzieciom przez rozłożenie i złożenie

leżaków i pościeli, pomoc w rozbieraniu i ubieraniu Dzieci, obecność podczas
wypoczynku dzieci,

 pomaganie  Dzieciom  w  rozbieraniu  i  ubieraniu  przed:  leżakowaniem,
ćwiczeniami gimnastycznymi, wyjściem na dwór oraz po ich powrocie,

 sprawdzanie ogrodu przedszkolnego i piaskownic przed wyjściem Dzieci;
 sprawowanie  opieki  nad  Dziećmi  podczas  spacerów,  wycieczek  i  pobytu

w ogrodzie  przedszkolnym,
 wykonywanie innych prac przy Dzieciach stosownie do zaistniałych potrzeb,

np. pomoc Nauczycielce w opiece nad dzieckiem chorym do czasu przybycia
Rodzica/Opiekuna prawnego,

 obecność podczas zaję
  i czynności Dzieci, w czasie których Nauczyciel musi szczególnie zadbać o

bezpieczeństwo podopiecznych,
 sprawowanie doraźnej, krótkotrwałej opieki nad grupą Dzieci przedszkolnych

w czasie nieobecności Nauczyciela w sali,
 Sprzątanie pomocy i środków dydaktycznych oraz sal po przeprowadzonych

zajęciach,
 bezpieczne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
 dbanie o  powierzony sprzęt,
 odpowiednie  zabezpieczanie  przed  Dziećmi  produktów  chemicznych

pobranych                         do utrzymania czystości oraz oszczędne nimi
gospodarować,

 zgłaszanie  Przełożonym  i  Konserwatorom  wszelkich  zagrożeń,   uszkodzeń
sprzętu i instalacji,

 zabezpieczanie mienia przed zniszczeniem i kradzieżą;
d) Pielęgnowanie roślin doniczkowych: podlewanie, mycie, przesadzanie;
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e) Pomaganie  Nauczycielowi  w  pracach  nad  podniesieniem  estetyki  pomieszczeń
przedszkolnych,  przygotowaniu  pomocy  dydaktycznych,  dekorowaniu  sal  oraz
podczas uroczystości i imprez okolicznościowych, środowiskowych organizowanych
przez placówkę;

f) Okresowo – podczas przerwy wakacyjnej oraz w tzw. czasie ferii zimowych i przerw
świątecznych,  oprócz  wykonywania  czynności  codziennych  –  mycie  okien,  drzwi,
lamp  oświetleniowych,  zabawek,  mebli,  i.  in.,  pranie  firanek,  ręczników,  pościeli,
koców                    i. in., trzepanie i czyszczenie dywanów oraz wykonywanie innych
czynności porządkowych zleconych przez Przełożonych;

g) Przed planowanymi remontami przygotowywanie pomieszczeń w zakresie usunięcia
przedszkolnych sprzętów, mebli, pomocy dydaktycznych, zabawek oraz należyte ich
zabezpieczenie;

h) Odpowiedzialność  materialna  za  przydzielone  naczynia,  sprzęt  do  sprzątania
oraz przedmioty znajdujące się w przydzielonych do sprzątania pomieszczeniach;

i) Dbanie o zabezpieczenie placówki w godzinach pracy:
 zwracanie  uwagi  na  osoby  nieupoważnione  /  osoby  postronne  przebywające

na  terenie  Przedszkola,  w razie  potrzeby zwrócenie  się  o  podanie  celu  pobytu
na  terenie  placówki,  zawiadomienie  niezwłocznie  Przełożonych  o  fakcie
przebywania  osób  postronnych  oraz  o  wszelkich  dostrzeżonych  zdarzeniach,
noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub
życia Dzieci i przebywających osób,

 odpowiedzialność  za  zamykanie  drzwi  wejściowych  o  godzinie  8:30  –  celem
zabezpieczenia  przed  samodzielnym  wyjściem  Dzieci  z  placówki  oraz  przed
wejściem osób nieupoważnionych / osób postronnych,

 otwieranie  drzwi  interesantom  i  zamykanie  po  wejściu  osób  lub  wyjściu
z Przedszkola,

 powiadamianie Przełożonych o przybyłych osobach z zewnątrz;
j) Dbanie o właściwe zabezpieczenie Przedszkola po zakończeniu pracy: 

 sprawdzenie  zamknięcia  lub  zamknięcie  okien  i  drzwi  w  pomieszczeniach
przedszkolnych,
 włączenie świateł zewnętrznych, 
 zabezpieczenie kluczy do pomieszczeń, 
 wygaszenie świateł w pomieszczeniach przedszkolnych, 
 włączenie systemu alarmowego, 
 zamknięcie głównych drzwi; 

k) Nie  udzielanie  informacji  Rodzicom  /  Opiekunom  prawnym  Dziecka
bez upoważnienia Nauczyciela;

l) Zabezpieczanie placówki w czasie zebrań z rodzicami, szkoleń, in.;
m) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych,  innych  poleceń  i  czynności,

wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

5) Do obowiązków pracownika obsługi – Kucharki należy:

a) Przestrzeganie przepisów HACCP;

b) Uczestniczenie  w  planowaniu  i  przygotowaniu  przy  współudziale  Dyrektora
i  Intendenta  tygodniowych  jadłospisów zgodnych  z  obowiązującymi  normami
żywienia zbiorowego;

c) Dbanie o jakość, estetykę i smak posiłków;
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d) Pobieranie  z  magazynu  produktów  spożywczych  w  ilościach  przewidzianych
recepturą i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem;

e) Przestrzeganie  właściwego  podziału  pracy  w  kuchni  i  nadzór  nad  jej
wykonaniem, wydawanie posiłków o wyznaczonych godzinach;

f) Racjonalne wykorzystywanie w posiłkach produktów pobranych z magazynu;

g) Przestrzeganie  zasad  technologii  i  estetyki  oraz  przepisów  higieniczno  –
sanitarnych, dyscypliny pracy, bhp i ppoż.;

h) Natychmiastowe  zgłaszanie  Przełożonym  powstałych  usterek  oraz  wszelkich
nieprawidłowości stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia;

i) Wzorowa czystość w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętów  i naczyń
oraz odzieży ochronnej;

j) Odpowiedzialność materialna za sprzęt w kuchni;

k) Dbanie  o  czystość  w  kuchni:  sprzętu,  garnków,  naczyń  i  pomieszczeń
przydzielonych do kuchni;

l) Oszczędne i racjonalne wykorzystywanie urządzeń technicznych usprawniających
pracę w kuchni;

m) Monitorowanie  przestrzegania  zakazu  wstępu  na  kuchnię,  osobom
nieupoważnionym;

n) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych  innych,  poleceń  i  czynności,
wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

6) Do obowiązków pracownika obsługi – Pomocy Kucharki należy:

a) Przestrzeganie przepisów HACCP;

b) Obróbka wstępna warzyw, owoców, mięsa oraz wszelkich surowców do produkcji
posiłków (mycie, czyszczenie, obieranie);

c) Przygotowanie  potraw  zgodnie  z  wytycznymi  Kucharki  i  oszczędne
gospodarowanie artykułami spożywczymi, pomoc w porcjowaniu i  wydawaniu
posiłków;

d) Zmywanie / wyparzanie i utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu kuchennego
i naczyń;

e) Sprzątanie kuchni, obieralni, pomieszczeń ze sprzętem, magazynu z warzywami
i  artykułami  spożywczymi,  pranie  fartuchów,  ścierek,  mycie   i  wyparzanie
naczyń;

f) Przestrzeganie przepisów HACCP obowiązujących w placówce;

g) Odpowiedzialność materialna za sprzęt znajdujący się w kuchni; 

h) Utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy;

i) Doraźne zastępowanie Kucharki w przypadku jej nieobecności;

j) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych  innych,  poleceń  i  czynności,
wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.
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7)  Do obowiązków pracownika obsługi  –  Konserwatora w zakresie  nadzoru nad
całym obiektem należy:

a) Utrzymywanie  terenu  Przedszkola:  ogrodu  przedszkolnego,  budynku  i  mienia
w należytym stanie techniczno – eksploatacyjnym i w należytej czystości; 

b) Codzienna kontrola zabezpieczenia Przedszkola przed pożarem i kradzieżą;

c) Codzienna  kontrola  –  obchód  wokół  budynku  wraz  z  przyległym  terenem
przedszkolnym i ogrodem, celem stwierdzenia ewentualnych zagrożeń wraz z ich
usunięciem, określenie prac bieżących do wykonania;

d) Codzienne utrzymanie w czystości terenu przed wejściem głównym;

e) Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki;

f) Kontrola sprawności, a  w razie potrzeby dokonywanie drobnych napraw: sprzętu,
zabawek, urządzeń;

g) Okresowe  konserwowanie  (malowanie)  elementów  metalowych  –  ogrodzenia,
drzwi i drewnianych – drzwi, ławki, itp.;

h) Konserwowanie i naprawa zamków patentowych i zwykłych;

i) Naprawa urządzeń sanitarno – kanalizacyjnych i sanitarnych (w razie potrzeby);

j) Wykonywanie niewielkich prac remontowych – adaptacyjnych;

k) Zgłaszanie Przełożonym zauważonych usterek i awarii;

l) Podejmowanie  doraźnych,  niezbędnych  środków  dla  zabezpieczenia  placówki
przed wadliwym funkcjonowaniem urządzeń;

m) Alarmowanie  odpowiednich  służb  oraz  Przełóżonych  w przypadku  zaistnienia
stanu zagrożenia zdrowia, życia czy mienia;

n) Zamiatanie, odśnieżanie i posypywanie piaskiem dróg wejściowych do  budynku;

o) Pielęgnacja roślin w ogrodzie – podlewanie, przycinanie krzewów i żywopłotów,
plewienie, sadzenie;

p) Grabienie liści;

q) Koszenie trawy;

r) Zmiatanie piasku;

s) Dbałość o czystość śmietnika;

t) Utrzymywanie  w  czystości  i  porządku  pomieszczeń  stanowiskowych
i magazynowych, powierzonego sprzętu, urządzeń i narzędzi;

u) Systematyczna konserwacja sprzętu, urządzeń ogrodowych i ogrodzenia;

v) Przed  planowanymi  remontami,  usuwanie  z  pomieszczeń  przedszkolnych
sprzętów i mebli oraz należyte ich zabezpieczenie;

w) Po  przeprowadzonych  remontach  wniesienie  do  pomieszczeń  przedszkolnych
sprzętów i mebli;

x) Usuwanie odpadów komunalnych z terenu budynku i jego otoczenia, segregacja
odpadów;

y) Wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe;
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z) Przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy;

aa) Odpowiedzialność  materialna  za  powierzony  sprzęt,  narzędzia,  materiały,
oszczędne gospodarowanie nimi;

ab) Dbałość o pozytywny wizerunek placówki w otoczeniu;

ac) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych,  innych  poleceń  i  czynności,
wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

      8)  Do obowiązków pracownika obsługi – Konserwatora c.o. należy:

a) Monitorowanie właściwej temperatury w pomieszczeniach przedszkolnych;

b) Sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym urządzeń grzewczych, właściwym
działaniem urządzeń zainstalowanych w kotłowni i ich konserwacja;

c) Dysponowanie paliwem grzewczym w sposób ekonomiczny;

d) Monitorowanie  stanu  paliwa  w  zbiornikach  (nie  dopuszczenie  do  zupełnego
opróżnienia zbiornika) w celu zapewnienia ciągłości pracy w sezonie opałowym;

e) Nadzorowanie prac podczas tankowania paliwa do zbiorników;

f) Sprawdzenie  poprawności  podłączenia  do  instalacji  c.o.  oraz  przewodu
kominowego  zgodnego  z  instrukcją  urządzenia  i  zaleceniami  producenta,
przed uruchomieniem kotła;

g) Przed podjęciem pracy zapoznać się ze stanem kotła;

h) Sprawdzić stan i prawidłowość pracy urządzeń c.o. i pieca;

i) Przestrzegać zasady bezpiecznej pracy z urządzeniami ciśnieniowymi;

j) Utrzymywanie w czystości i porządku pomieszczeń kotłowni;

k) Przestrzeganie instrukcji umieszczonych w pomieszczeniach kotłowni;

l) W  przypadku  zaistnienia  groźby  awarii  i  uszkodzenia  urządzeń  przystąpić
do wyłączenia kotłów lub urządzeń c.o.;

m) Zgłaszać  Przełożonym  wszelkie  dostrzeżone  usterki  i  awarie  pracy  kotła
lub instalacji c.o.;

n) Wykonywanie  zleconych  przez  Przełożonych,  innych  poleceń  i  czynności,
wynikających z potrzeb Przedszkola i związanych z organizacją pracy placówki.

                                                § 29

1. W sytuacji epidemii dopuszcza się możliwość pracy zdalnej, której zasady regulują odrębne
przepisy.

ROZDZIAŁ VI

Wychowankowie Przedszkola i Ich Opiekunowie

§ 30
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1. Wychowanie  przedszkolne  obejmuje  Dzieci  od  początku  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym,  w którym  Dziecko  kończy  3  lata,  do  końca  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym Dziecko kończy 7 lat. 

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

3. Dzieci  w  wieku  3–5  lat  mają  prawo  do  korzystania  z  wychowania  przedszkolnego
w Przedszkolu.

4. Jeżeli  droga  do  Przedszkola  Dziecka  realizującego  obowiązek  przygotowania
przedszkolnego  i  Dziecka  pięcioletniego  z  domu  do  Publicznego  Przedszkola,
przekracza  3  km,  gmina  ma  obowiązek zapewnić  dziecku bezpłatny transport  i  opiekę
w czasie przewozu Dziecka lub dokonać zwrotu kosztów przejazdu Dziecka i opiekuna
środkami  komunikacji  publicznej,  gdy  dowożenie  zapewniają  Rodzice  /  prawni
Opiekunowie.

5. Zadaniem  Gminy   jest   zapewnienie  miejsca  realizacji  wychowania  przedszkolnego
każdemu dziecku 3, 4 i 5-letniemu.

6. Dziecko,  które  posiada  orzeczenie  o  odroczeniu  rozpoczęcia  spełniania  obowiązku
szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca
roku  szkolnego  w  tym  roku  kalendarzowym,  w  którym  kończy  9  lat.  Odroczenie
rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego następować będzie na wniosek Rodziców /
Opiekunów prawnych złożony Dyrektorowi  szkoły, w obwodzie której  mieszka dziecko.

7. Przedszkole przeprowadza rekrutację na kolejny nowy rok szkolny  w formie elektronicznej
i na podstawie  określonych kryteriów  i  ilości  uzyskanych punktów   przyjmowane są
Dzieci do Przedszkola. Zachowana jest zasada kontynuacji uczęszczania do Przedszkola.
W ciągu roku szkolnego, jeżeli są wolne miejsca, wpływające wnioski o przyjęcie dziecka
do   przedszkola  rozpatruje  Dyrektor.  Szczegółowy  regulamin  naboru   znajduje  się  na
stronie Urzędu Miasta  Częstochowy w zakładce –  Miasto.

8. Osoby nie będące obywatelami polskimi są przyjmowane do Przedszkola na warunkach
i w trybie dotyczącym obywateli polskich.

9. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do:

1) Zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;

2) Opieki, taktu, cierpliwości, życzliwości i pomocy ze strony całego personelu placówki
jak i wszystkich osób przebywających na jej terenie;

3) Przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;

4) Rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;

5) Wyboru zadań i sposobów ich rozwiązania, współdziałania z innymi;

6) Możliwości zgłaszania własnych pomysłów i inicjatyw;

7) Swobodnego  wyboru  miejsca  i  partnera  zabawy,  o  ile  spełniają  warunki
bezpieczeństwa;

8) Nagradzania wysiłku i osiągnięć;

9) Badania i eksperymentowania;

10) Doświadczania  konsekwencji  własnego  zachowania  (ograniczonego  względami
bezpieczeństwa);
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11) Różnorodnego działania, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym
otoczenia;

12) Codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;

13) Korzystania  z  zajęć  korekcyjnych,  terapii  logopedycznej  i  innej  specjalistycznej,
jeśli takiej potrzebuje, a placówka jest w stanie ją zorganizować;

14) Formułowania  i  wyrażania  własnych  poglądów  i  ocen,  zadawania  trudnych  pytań
(na które powinno uzyskać rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź);

15) Ciągłej opieki ze strony nauczyciela;

16) Snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone;

17) Zdrowego jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione;

18) Nauki regulowania własnych potrzeb zgodnie z zasadami współżycia społecznego.

10. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:

1) Poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych;

2) Poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych;

3) Stosowania się do przyjętych umów obowiązujących całą grupę i ustalonych przez
dzieci wspólnie z nauczycielką;

4) Włączania się do prac porządkowych w sali (w ogrodzie) po zajęciach lub zabawie;

5) Stosowania zasady "nie rób drugiemu, co tobie nie miłe";

6) Uczestniczenia w zajęciach dodatkowych.

11.Rada  Pedagogiczna  może  podjąć  uchwałę  upoważniającą  Dyrektora  do  skreślenia
wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola w wypadku:

1) Ujawnienia  się  deficytów  rozwojowych  uniemożliwiających  włączenie  Dziecka
do grupy dziecięcej;

2) Nieuczęszczania Dziecka do Przedszkola przez okres powyżej 1 miesiąca bez podania
przyczyny  lub  bez  skontaktowania  się  Rodziców  /  prawnych  Opiekunów  z
Dyrektorem  placówki lub Nauczycielką;

3) Zalegania z opłatami za Przedszkole;

4) Stwierdzenia u Dziecka choroby psychicznej, na skutek której zaistniało zagrożenie
dla innych Dzieci;

5) Zachowań, którymi stwarza zagrożenie dla życia i  zdrowia Dzieci uczęszczających
do Przedszkola oraz dorosłych.

12.W przypadku  zgłoszenia  przez  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych,  na  piśmie,  prośby
o  skreślenie  Dziecka  z  listy  wychowanków,  decyzję  o  skreśleniu  podejmuje  Dyrektor
Przedszkola.

§ 31

1. W  przypadku  Dzieci  posiadających  orzeczenie  o  potrzebie  kształcenia  specjalnego,
do Przedszkola może być przyjęte  Dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.
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2. W  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach  lub  gdy  przedszkole  dysponuje  wolnymi
miejscami do Przedszkola może być przyjęte Dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

3. Dziecko  w  wieku  6  lat  jest  obowiązane  odbyć  roczne  przygotowanie  przedszkolne
w Przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w Szkole Podstawowej.
Obowiązek ten, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,
w którym Dziecko kończy 6 lat.

1) Obowiązek  ten  rozpoczyna  się  z  początkiem roku  szkolnego  poprzedzającego  rok
szkolny, w którym Dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego;

2) Rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego dla tych Dzieci może być odroczone nie
dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
9  lat.

4. Na wniosek Rodziców / Opiekunów prawnych, Dyrektor Przedszkola, do którego Dziecko
zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez Dziecko obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

5. Nie  spełnianie  obowiązku  rocznego  przygotowania   przedszkolnego  podlega  egzekucji
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  w administracji.

6. Przez  niespełnienie  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  należy  rozumieć
nieusprawiedliwioną  nieobecność  w  okresie  jednego  miesiąca  na,  co  najmniej  50  %:
obowiązkowych  zajęć  edukacyjnych  w  Przedszkolu  (oddziale  przedszkolnym
zorganizowanym w Szkole Podstawowej).

§ 32

1. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu Dziecka
z listy uczęszczających do Przedszkola w następujących przypadkach:

1) Nieobecności Dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,
przy jednoczesnym nieuregulowaniu odpłatności;

2) Gdy  Dziecko  nie  zgłosiło  się  do  Przedszkola  w  nowym  roku  szkolnym  do  15
września, a Rodzic / prawny Opiekun nie poinformował o przyczynie nieobecności;

3) Gdy  Dziecko  jest  nosicielem  choroby,  a  Rodzice  /  prawni  Opiekunowie  nie
dostarczają  zaświadczenia  lekarskiego  stwierdzającego  brak  przeciwwskazań  do
przebywania                   w Przedszkolu;

4) Jeżeli Rodzice / prawni Opiekunowie nie współpracują z Przedszkolem, poradniami
specjalistycznymi, a Dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu
innych Dzieci, po uprzednim:

a) Przeprowadzeniu rozmowy z Rodzicami / prawnymi Opiekunami Dziecka w celu
ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych;

b) Skonstruowaniu  programu  naprawczego  (wychowawczego)  mającego  na  celu
pomoc dziecku;

5) Nieprzestrzegania przez Rodziców / prawnych Opiekunów postanowień niniejszego
statutu.    

2. Skreślenie  dziecka  z   listy  wychowanków  następuje  uchwałą  Rady  Pedagogicznej  na
wniosek  Dyrektora  lub  Nauczyciela  wychowawcy.  Uchwałę  doręcza  się  Rodzicom  /
prawnym Opiekunom Dziecka.
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3. Skreślenie  Dziecka  z  listy  wychowanków  nie  dotyczy  Dziecka  odbywającego  roczne
przygotowanie przedszkolne,  jednak w przypadku zalegania  z  opłatami  za  Przedszkole,
Dyrektor  Przedszkola  może  odmówić  realizacji  świadczeń  wykraczających  poza  czas
przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.

§ 33
 
1. W Przedszkolu przestrzega się Praw Dziecka zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka.

Szanuje się prawo Dziecka do indywidualnego rozwoju;

1) Właściwie  zorganizowanego  procesu  opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego
zgodnego  z rozwojem  psychofizycznym,  zasadami  higieny pracy  umysłowej oraz
indywidualnymi potrzebami;

2) Wzmacnia się u Dzieci poczucie własnej godności i wartości;

3) Szanuje się wszystkie Dzieci niezależnie od rasy, pochodzenia, wyznania, zdolności
czy ułomności;

4) Szacunku dla wszystkich jego potrzeb;

5) Poszanowania  własności;

6) Opieki  i  ochrony;

7) Partnerskiej rozmowy na każdy temat;

8) Rozwijania  własnych  zainteresowań  i  zdolności – reprezentowania  Przedszkola
we  wszystkich  konkursach, przeglądach, zawodach   i  innych  imprezach, zgodnie
z  umiejętnościami  i możliwościami;

9) Pomocy   w  wyrównywaniu  deficytów  rozwojowych;

10) Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć,
wiek, stan  zdrowia,  akceptowanie  inności;

11) Pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego JA;

12) Przygotowania  do  osiągnięcia  dojrzałości  szkolnej;

13) Zapewnienia  możliwości  samorealizacji  we  wszystkich  rodzajach  aktywności;

14) Respektowania  prawa  do  zabawy, rozrywki  i  nauki;

15) Akceptacji jego osoby;

16) W Przedszkolu  nie  stosuje  się  kar  cielesnych  i  reaguje  na  krzywdę  wyrządzaną
dziecku przez innych.

§ 34

1. Do  podstawowych  obowiązków  Rodziców / prawnych Opiekunów  Dziecka  należy :

1) Przestrzeganie niniejszego statutu;

2) zaopatrzenie  Dziecka  w  niezbędne  przedmioty  i  pomoce;

3) Respektowanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji;

4) Przyprowadzanie  i  odbieranie  Dziecka  z  Przedszkola  lub  upoważnienie  na piśmie
osoby, która  ma  zdolność  do  czynności  prawnych (  Prawo o ruchu drogowym

61



Dz. U. z 2017 r., poz. 1260) stanowi, że dziecko w wieku do 7 lat może korzystać
z drogi tylko pod opieką osoby, która osiągnęła wiek co najmniej 10 lat.);

5) Terminowe  uiszczanie  odpłatności  za  pobyt  w  przedszkolu do 15 dnia każdego
miesiąca;

6) Informowanie  o  przyczynach  nieobecności  Dziecka w  Przedszkolu,  zgłaszania
wszelkich  poważnych  dolegliwości  i  chorób  zakaźnych  Dziecka  oraz  udzielania
Nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat;

7) Zapewnienie  opieki  Dzieciom  w  czasie  przerwy  wakacyjnej –   w   odpowiednim
terminie  zgłoszenie  Dyrektorowi  Przedszkola  potrzeb  w  tym  zakresie  w  celu
zapewnienia opieki w przedszkolach  dyżurujących;

8) Przyprowadzanie do Przedszkola Dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej;

9) Respektowanie  czasu  pracy  Przedszkola – w  przypadku  nie  odebrania  dziecka
po określonej  w  organizacji  pracy Przedszkola  godzinie, kosztami  sprawowania
opieki  zostają  obciążeni  Rodzice / prawni Opiekunowie;

10) Wychowywanie swoich Dzieci w duchu odpowiedzialności za siebie i innych;

11) Angażowanie  się  w  życie  Przedszkola.

2. Rodzice  /  Opiekunowie  prawni  Dziecka  podlegającego  obowiązkowi  rocznego
przygotowania  przedszkolnego  w  Przedszkolu  albo  w  oddziale  przedszkolnym
zorganizowanym w Szkole Podstawowej są obowiązani do:

1) Dopełnienia  czynności  związanych  ze  zgłoszeniem  Dziecka  do  Przedszkola  lub
oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Szkole Podstawowej;

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania Dziecka na zajęcia;

3) Zapewnienia  Dziecku  warunków  nauki  określonych  w  zezwoleniu  Dyrektora
na  spełnianie  przez  Dziecko  obowiązku  rocznego  przygotowania,  w  przypadku
Dziecka realizującego obowiązek poza Przedszkolem.

§ 35

1. Rodzice / Opiekunowie prawni mają prawo do: 

1) Wychowania swoich Dzieci w duchu tolerancji;

2) Uzyskania  rzetelnej  informacji  na  temat  swojego  Dziecka,  jego  zachowania,
postępów , trudności  w zakresie:

a) Bezpośredniej  informacji  od  Nauczycieli  na  temat  postępów  edukacyjnych
Dziecka,  Jego  sukcesów  i  trudności  oraz  przejawianych   zachowań,  zarówno
pozytywnych jak i niewłaściwych;

3) Informacji o stanie gotowości szkolnej swojego Dziecka aby mogli Je w osiąganiu tej
gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać;

4) Obserwowania  własnego  Dziecka,  na  tle  grupy,  w  trakcie  zajęć  otwartych
organizowanych przez Nauczycielki;

5) Zaznajomienia z wynikami indywidualnej obserwacji Dziecka;

6) Udostępniania kart pracy Dziecka i teczki jego prac plastycznych;
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7) Uzyskania  porad  w  sprawach  wychowania  Dzieci, pomocy  w  uzyskaniu  opieki
specjalistycznej;

8) Znajomości  zadań  wynikających  z  podstawy  programowej  oraz  programu
wychowania przedszkolnego realizowanego w danej grupie przedszkolnej;

9) Wyrażania  i  przekazywania  Nauczycielkom  i  Dyrektorowi  opinii na  temat  pracy
Przedszkola;

10) Wymagać  od  Przedszkola  wysokiej  jakości  usługi  edukacyjnej. 

2. Przyprowadzenie  Dziecka  do  Przedszkola  jest  równoznaczne  w  z  wyrażeniem  zgody
Rodziców / Opiekunów prawnych na udział Dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach
i wycieczkach. Uznania ich prymatu jako pierwszych Nauczycieli swoich Dzieci.

3. Rodzice / Opiekunowie prawni i Nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu
skutecznego  oddziaływania  wychowawczego  na  Dziecko  i  określenia  drogi  Jego
indywidualnego rozwoju.

4. Spotkania z Rodzicami / Opiekunami prawnymi w celu wymiany informacji oraz dyskusji
na  tematy  wychowawczo – edukacyjne i opiekuńcze organizowane są w Przedszkolu 4
razy w roku  szkolnym lub  częściej  na  wniosek  Rodziców /  Opiekunów prawnych  lub
Nauczycieli.

§ 36

1. Formy współpracy Przedszkola z Rodzicami / Opiekunami prawnymi:

1) Zebrania  grupowe;

2) Konsultacje  i  rozmowy  indywidualne  z  Nauczycielem, Dyrektorem, Logopedą, 
Psychologiem lub innym specjalistą;

3) Kąciki  dla  rodziców;

4) Zajęcia  otwarte;

5) Uroczystości  przedszkolne i środowiskowe. 

§ 37

1. W sytuacji epidemii lub z innych przyczyn z których proces wychowawczo – dydaktyczny
nie  będzie  mógł  być  realizowany w sposób stacjonarny w Przedszkolu,  będzie  się  on
odbywać zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

ROZDZIAŁ VII

Ceremoniał Przedszkola

§ 38
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1. Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących norm
zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych.

2.  Przedstawia  wykaz  stałych  uroczystości  wewnątrzprzedszkolnych  i grupowych.
Opisuje symbole narodowe.

§ 39

1. Symbole narodowe.
      1) Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą zgodnie z tradycjami

narodu polskiego.
      2)  Przedszkole  uczy  szacunku  dla  symboli  narodowych  –  godła,  hymnu  i flagi

państwowej.   Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.
      3) Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny

przebiegać  w podniosłym  nastroju  i kształtować  poszanowanie  dla  symboli
narodowych.

      4) Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznają się z właściwymi
formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych (zdjęcie
nakrycia głowy, zachowanie powagi).

     5) Flagę umieszcza się w miejscu widocznym, nie pochyla się jej do oddawania honorów,
nie może ona również w żadnym wypadku dotykać ziemi.

     6) W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę można udekorować kirem.

ROZDZIAŁ VIII

Przejściowe zmiany wynikające z czasowych ograniczeń funkcjonowania
Przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19 

1. Art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie celów i zadań przedszkola wynikających

z  przepisów  prawa  oraz  sposób  ich  wykonywania,  w  tym  w  zakresie  udzielania

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  organizowania  opieki  nad  uczniami

niepełnosprawnymi,  umożliwiania  uczniom  podtrzymywania  poczucia  tożsamości

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa

oraz zasad promocji i ochrony zdrowia.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  realizacja  zadań

przedszkola  odbywa się  poprzez  organizację  zajęć  z  wykorzystaniem metod i  technik

kształcenia na odległość.
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2. Art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z  2020  r.  poz.  910  z  późn.  zm.)  –  w  zakresie  organów  przedszkola  oraz  ich

szczegółowych  kompetencji,  a  także  szczegółowych  warunków  współdziałania

organów przedszkola oraz sposobu rozwiązywania sporów między nimi.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  czynności  organów

przedszkola  mogą  być  realizowane  przy  pomocy  środków  porozumiewania  się  na

odległość,  a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w

trybie  obiegowym.  Treść  podjętej  w ten  sposób  czynności  powinna  być  utrwalona  w

formie,                    np. protokołu.

3. Art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie organizacji pracy przedszkola.

 W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty

w  związku  z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,

organizację  pracy  przedszkola,  w  tym  zajęć  rewalidacyjnych  i  wychowawczych,

organizuje się                    w miarę możliwości i  z uwzględnieniem specyfiki

nauczania  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na odległość,  chyba  że

przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.

 Zarówno Nauczyciele jak i Dyrektor pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach

pracy przedszkola.

 Nauczyciele  do  kontaktu  z  rodzicami  używają  strony  internetowej  przedszkola,

poczty  elektronicznej,  a  w  razie  potrzeby  kontaktują  się  z  rodzicami/opiekunami

prawnymi dzieci również telefonicznie.

 Informacje  i  zadania  przekazywane  są  wychowankom  za  pośrednictwem

rodziców/opiekunów prawnych. 

 Przekazywane  treści  muszą  być  dostosowane  do  możliwości  dzieci  oraz

zróżnicowane.

4. Art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie zadań nauczycieli i innych pracowników

przedszkola,  w tym  także  zadań  związanych  z  zapewnieniem  bezpieczeństwa

wychowankom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, a także sposobu

i  formy  wykonywania  tych  zadań  oraz  dostosowania  ich  do  wieku  i  potrzeb

wychowanków oraz warunków środowiskowych przedszkola.
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 W  okresie  czasowego  ograniczenia  funkcjonowania  jednostek  systemu  oświaty

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja

zadań  nauczycieli  oraz  innych  pracowników  przedszkola  odbywa  się  poprzez

organizację zajęć z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość.

 Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.

 Jeżeli  przedszkole  funkcjonuje  w normalnym trybie,  pracownicy,  wychowankowie

oraz rodzice/opiekunowie  prawni  zobowiązani  są  do  bezwzględnego przestrzegania

zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

5. Art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie szczegółowych warunków i sposobów

oceniania uczniów.

Monitorowanie  postępów  ucznia  odbywa  się  na  bieżąco  w  formie  przekazywania

informacji  o postępach ich rodzicom/opiekunom prawnym drogą elektroniczną (e-mail)

lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.

6. Art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie praw i obowiązków wychowanków, w tym

przypadków, w których wychowanek może zostać skreślony z listy,  a  także  trybu

składania skarg w przypadku naruszenia praw wychowanka.

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wychowanek ma prawo

do edukacji  przedszkolnej  na  zasadach  określonych  w  powszechnie  obowiązujących

przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra  Zdrowia  i  Głównego Inspektora

Sanitarnego. 

7. Art. 98 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie form opieki i pomocy wychowankom,

którym z  przyczyn rozwojowych,  rodzinnych lub losowych jest  potrzebna pomoc

i wsparcie.

W  razie  potrzeby  dzieciom  wypożyczany  jest  sprzęt  elektroniczny  niezbędny  do

kontynuowania  nauki  w  domu  na  podstawie  umowy  użyczenia  podpisywanej

z rodzicem/opiekunem prawnym, o ile przedszkole posiada w/w sprzęt.

8. Art. 98 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t. j. Dz. U.

z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) – w zakresie organizacji współdziałania z poradniami

psychologicznopedagogicznymi  oraz  innymi  instytucjami  działającymi  na  rzecz

rodziny, dzieci i młodzieży.
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W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpraca z poradniami

i  innymi  instytucjami  powinna  odbywać  się  w  drodze  konsultacji  i  przekazywania

materiałów w formie elektronicznej.

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

§ 40

1. Statut   obowiązuje   w   równym   stopniu   wszystkich   członków   społeczności
przedszkolnej  –  Nauczycieli,  Rodziców  /  Opiekunów  prawnych,  Pracowników
administracji  i  obsługi oraz Dzieci. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

2. Wszelkich zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna przez jego nowelizację.

3. Projekt nowelizacji wraz z uchwałą przedstawia Dyrektor placówki podczas zebrania Rady
pedagogicznej.

§ 41

1. Rada Pedagogiczna dokonuje nowelizacji Statutu gdy:

1) Jego zapisy są niezgodne z obowiązującym prawem;

2) Na  wniosek  Organu  prowadzącego  lub  sprawującego  Nadzór  pedagogiczny  po
wydaniu zaleceń;

3) Zaszły istotne zmiany w pracy placówki.

§ 42

Regulaminy działalności uchwalone  przez  Organy  działające  w  Przedszkolu  nie  mogą
być  sprzeczne  z postanowieniami  niniejszego  Statutu.

§ 43

Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

1) umieszczenie statutu w pokoju nauczycielskim;

2) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola;

3) zapoznanie Rodziców na zebraniach grupowych wraz z pisemnym potwierdzeniem.

§ 44
                                                                                
Niniejszy Statut został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej 10.09.2020 r. 

 Data uchwalenia tekstu jednolitego: 10.09.2020 r. 

 Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
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§ 45

Traci   moc   tekst  jednolity  statutu  znowelizowanego  Miejskiego  Przedszkola   nr  29
z  dnia  12.09.2019 r.
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