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1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r .Karta Nauczyciela z późniejszymi zmianami.                                                            
    (Dz.U.z 2003r.nr118,poz.1112 z póź.  zmianami) 
2.Ustawa  z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, 
   poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
    poz.1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 
    Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
    Nr 180,  poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
    1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33,  Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458 ze zm.)                                                                                                                                                         
3. Rozporządzenie MEN z 21.05.2001r r w sprawie ramowego statutu publicznego przedszkola 
     (Dz.U. MEN 1992 r. Nr 7 poz.33). 
4. Rozporządzenie MEN z 8..08.2003 r zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych  statutów  
     publicznego przedszkola  oraz publicznych szkół 
5. Rozporządzenie MEN z dnia 26,03.2004 r zmieniające rozporządzenie sprawie ramowych  statutów  
    publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. MEN 2004 r Nr 66 poz.606). 
6. Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007 zmieniające Rozporządzenie  w sprawie ramowych statutów 
    publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół ( Dz. U nr 35 poz. 222 ) 
7. Rozporządzenie MEN z dnia 17 lipca 1992 r w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny        
    ( Dz.U.  Nr 65,poz.331 z 1996 r. Nr 119  poz.562). 
8. Rozporządzenie  MEN z dnia 7.01.2003 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 
    psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach ,szkołach i placówkach                               
    (DZ,U.z 2003 r 11/114). 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r  w sprawie podstawy 
    programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
     szkół  (Dz. U. nr  1 z dnia 15 stycznia 2009 r.) 
10.Rozporządzenie MEN z dnia  20 lutego 2004r w sprawie warunków i  trybu przyjmowania uczniów 
     do szkół publicznych ( Dz .U . Nr 26 poz.232) 
11.Rozporządzenie MEN z dnia4.04.2005 r w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 
     rozwoju dzieci. 
12.Rozporządzenie MEN z dnia 15.12.2006 r w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru  
     pedagogicznego. 
13.Rozporządzenie MEN z 9 lutego 2007 zmieniające Rozporządzenie w sprawie ramowych statutów 
     publicznego przedszkola oraz  publicznych szkół ( Dz. U nr 35  poz. 222 ) 
14.Ustawa z dnia  11 kwietnia 2007o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych  
     innych ustaw (Dz U 2007 nr 80,poz.542) 
15.Przepisy  rozdziału  XXIX kodeksu karnego „Przestępstwa  przeciwko działalności instytucji 
      państwowych oraz samorządu terytorialnego” 
16. Ustawa z 6 czerwca 1997 r Kodeks karny (Dz.U 1997 nr 88, poz.553  ze zm.); 
17.„Konwencja Praw Dziecka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
§ 1.

 

 

1.Przedszkole nosi nazwę: PUBLICZNE PRZEDSZKOLE Nr 5 w Zdzieszowicach 

1) Przedszkole jest placówką oświatowo-wychowawczą działającą jako jednostka 

budżetowa. 

2) 

Organem prowadzącym jest Gmina  Zdzieszowice
 

 

2. Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady przedszkola lub   
   rady pedagogicznej. 
 

3. Nazwa jest używana w pełnym brzmieniu: 

PUBLICZNE  PRZEDSZKOLE   NR 5 

ZDZIESZOWICE 

UL.ZIELONA 19 

 

                                                       § 2.
 

1. Statut przedszkola określa : 

1) Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa,  a w szczególności  w 
 

   zakresie: 
 

a) udzielania dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wspomagania 
    indywidualnego rozwoju dziecka zdolnego i dziecka mającego trudności w 
    opanowaniu treści programowych.                          

 

b) organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

c) umożliwienia dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej, religijnej, 

d) 

organizacji działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
 

 

2) Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego  
 



    rozwoju dziecka, podmiotowości i przygotowania go do nauki w szkole, a w    
    przypadku dzieci niepełnosprawnych –  ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i  
    rodzaju niepełnosprawności poprzez:

 

• kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz 

rozwijanie ich sprawności ruchowej, 

• budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz  wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną, 

• nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności 

komunikowania się, kreślenia symboli graficznych, 

• integrowanie treści edukacyjnych, 

• wspomaganie indywidualnego rozwoju osobowościowego dziecka z wykorzystaniem 

jego własnej inicjatywy, 

• 

prowadzenie działalności diagnozującej dotyczącej rozwoju dziecka,
 

 

3) Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę: 

• 
każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,

 • 
w grupie najmłodszej jest zatrudniona osoba jako pomoc nauczycielki, która pomaga w 
sprawowaniu opieki,

 

• podczas pobytu w ogrodzie zabawy i zajęcia odbywają się na wyznaczonych terenach 

ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i możliwości dzieci, dzieci mają opiekę 

zapewnioną  przez nauczyciela  oraz osobę personelu obsługi. 

• w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka 

nauczycielki oraz dodatkowo (na każde 15 dzieci) jednej osoby dorosłej. 

• Na wycieczki autokarowe dzieci wyjeżdżają na podstawie pisemnej zgody rodziców i 

w oparciu o Regulamin wycieczki 

• W czasie zajęć dodatkowych typu : rytmika, języki obce, opiekę nad dziećmi sprawuje 

osoba prowadząca te zajęcia. Osoba ta ponosi pełną odpowiedzialność za życie i 

zdrowie dzieci. Jest ona również odpowiedzialna za odbieranie i przyprowadzanie 

dzieci do nauczyciela sprawującego opiekę nad grupą do której dziecko należy. 

4) W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie   przez 
     

rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i  odbierania dzieci  
    z przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione 



    przez rodziców bądź opiekunów. Osoba dorosła odbierająca dziecko nie może być  
    pod wpływem alkoholu. 
    Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników placówki.  
   W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez uprzedniego   
   uzgodnienia z rodzicami. 

 

 

5) Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe na wniosek rodziców i zgodnie z 
    potrzebami i  możliwościami rozwojowymi dziecka ( religia, logopedia, gimnastyka  
    korekcyjna,  zajęcia językowe, rytmiczne ). W/w zajęcia zawarte są w ramowym  
    rozkładzie dnia oddziału.

 

2. nie dotyczy 

3. nie dotyczy.
 

§ 3. 

Statut przedszkola określa : 

1). Szczegółowe kompetencje organów przedszkola, którymi są: 

a) dyrektor przedszkola, 

b) rada pedagogiczna, 

c) rada rodziców. 

DYREKTOR   PRZEDSZKOLA:
 

         Dyrektor kieruje przedszkolem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, 

przełożonym służbowym wszystkich pracowników przedszkola, przewodniczącym rady 

pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola, 

stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego wychowanków poprzez 

aktywne działania prozdrowotne. 

Dyrektor :                                                                                                                                               

• wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do 

podejmowania innowacji pedagogicznych 

• planuje i wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli  

• dokonuje oceny pracy zawodowej nauczycieli zgodnie z obowiązującymi przepisami 

                                                                                                                                                                                       

Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny w szczególności za:
 

• dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola. 



• sprawowanie nadzoru pedagogicznego  

• realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole 

• tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej działalności wychowanków, 

• zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu 

zawodowemu. 

• zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków    organizacyjnych do 

realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, 

• dysponowania  środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową  i gospodarczą 

obsługę przedszkola, 

• dyrektor jest zobowiązany powiadamiania dyrektora szkoły w obwodzie, w którym 

mieszka dziecko o spełnianiu  obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

• jako zarządca budynków odpowiada za należyte utrzymanie tych obiektów, pełną 

realizację potrzeb remontowych oraz dokonywanie ich przeglądów okresowych 

zgodnie z przepisami prawa.  

• 
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 
 RADA    PEDAGOGICZNA : 
 

        Jest kolegialnym organem przedszkola zatrudniającego co najmniej 3 nauczycieli, 

działająca w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
 

• zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 

• podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

• ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

• organizowanie wewnętrznego doskonalenia nauczycieli, 

• 

przygotowanie projektu statutu przedszkola lub jego zmian.
 

 

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 



• organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

• projekt planu finansowego, 

• wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom i pracownikom administracyjno – 

obsługowym nagród dyrektora, odznaczeń i innych wyróżnień, 

• 
propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego.
 

• Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  wcześniej, 

niezgodnych z przepisami prawa. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o 

odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.                                                                                    

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów. Rada 

pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są 

protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

 

 RADA   RODZICÓW:  

     W przedszkolu może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców. 

Reprezentacja rodziców może przybrać inną nazwę niż Rada Rodziców. W skład Rady 

Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach. Zasady tworzenia ustala ogół rodziców. Powołana rada uchwala regulamin 

swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.                                           

Podstawowym zadaniem rady rodziców jest współdecydowanie o tym, co dzieje się w 

przedszkolu, aby interesy placówki nie były sprzeczne z oczekiwaniami ogółu rodziców, a 

w szczególności: 

• występowanie  do dyrektora i innych organów przedszkola, a także do organu 

prowadzącego placówkę z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących 

przedszkola. 
• 

Opiniowanie  wybranych programów wychowania przedszkolnego, zestawu 

podręczników   i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania ,                     

a także uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną  programu wychowawczego 

przedszkola.
 



• współdziałanie z przedszkolem w celu jednolitego oddziaływania na dzieci przez 

rodzinę i przedszkole w procesie opiekuńczym, wychowawczym i dydaktycznym, 

• uczestniczenie w życiu przedszkola, przyczyniające się do ciągłego podnoszenia 

poziomu pracy placówki i zaspakajaniu potrzeb dzieci, 

• prezentowanie wobec dyrektora i rady pedagogicznej opinii rodziców we wszystkich 

istotnych sprawach dotyczących działalności przedszkola, 

• wspieranie statutowej działalności przedszkola poprzez gromadzenie funduszy z 

dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.  

• przekazywanie rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola informacji o 

udzielanej pomocy na rzecz placówki oraz działalności finansowej rady rodziców. 

Zasady wydatkowania funduszy określone są w Regulaminie działalności Rady 

Rodziców. 

2). Nie dotyczy. 

3). Zasady współdziałania organów przedszkola.
 

     Organy przedszkola współdziałają ze sobą tak aby przede wszystkim : 
 
• gwarantowały każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą. 

• Zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola i 

planowanych działaniach lub decyzjach 

Organy przedszkola współdziałają ze sobą na zasadach współ partnerstwa, przestrzegając 

obowiązujące prawo oświatowe. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu 

stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu 

pracy placówki. 

4). Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola 
     Spory pomiędzy organami przedszkola są rozpatrywane na terenie placówki. Pierwszą 

instancją do rozstrzygania sporów jest dyrektor przedszkola. Spory rozstrzygane są w 

drodze negocjacji i mediacji przy współudziale wszystkich oponentów. Po wyczerpaniu 

wszelkich możliwych środków negocjacji, ostateczny głos w rozwiązywaniu sporów ma 

dyrektor placówki, uwzględniając zakres kompetencji tych organów.  



 

 

Zasady  rozstrzygania sporów: 

1. Spory pomiędzy nauczycielami a rodzicami – rozstrzyga dyrektor przedszkola. 

2. Spory pomiędzy dyrektorem a rodzicami – rozstrzyga organ prowadzący placówkę 
 
   lub organ nadzorujący Przedszkole.

 

 

                              
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

 

                                                      § 4.
 

 

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem§ 5-7. 
 

 

                                                      § 5. 
 
1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w   

zbliżonym wieku,  z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, uzdolnień, stopnia   i 

rodzaju niepełnosprawności. 

2.Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 z zastrzeżeniem ust.3-5. 

3.Liczba dzieci w oddziale  integracyjnym w przedszkolu powinna wynosić od  15 do 20, 

w tym od 3 – 5 dzieci niepełnosprawnych 

4. Nie dotyczy. 

5. W uzasadnionych wypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci w
 

   oddziale może być niższa od określonej w ust. 4. 
 
 

                                                      § 6.
 

 

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

podstawę programową oraz o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do 

użytku decyzją dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. Dyrektor do 15 VI 

podaje do publicznej wiadomości zatwierdzony Program wychowania przedszkolnego
 



wybrany z zestawu programów wychowania w przedszkolu oraz programy autorskie 
opracowane przez nauczycieli przedszkola w ramach działalności innowacyjnej i 
eksperymentalnej. 
 

2.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

2 a. Na wniosek rodziców- prawnych opiekunów  mogą być prowadzone zajęcia 
 

      dodatkowe zgodnie z ramowym rozkładem dnia. 
 

3.Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć rytmicznych, 
 

   nauki języka obcego, religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do  
   możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut, 

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

4. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla 
 

    dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, na zasadach określonych  
     w odrębnych przepisach. 
 

5.Sposób dokumentowania zajęć z dziećmi w przedszkolu określają odrębne przepisy.
 

6. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,   
      przy czym: 
  a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę( w tym czasie dzieci bawią się   
     swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela), 
  b) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci -1/4 czasu) dzieci spędzają                            
      w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.(organizowane są tam gry i 
       zabawy  ruchowe, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.), 
  c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według    
      wybranego programu wychowania przedszkolnego, 
  d) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli   
      mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.).

 

                                                                   
                                                     § 7. 
 
1. Przedszkole może być jedno lub wielo oddziałowe 

2.W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak niż 6 
    oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący   
    zapewni dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru nad    
    tymi oddziałami.

 
                                              

 
                                                       § 8. 
 
1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

 



  określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w   
terminie do 30 kwietnia.Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez Radę 
Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 
 
2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę dzieci 

2) liczbę pracowników przedszkola, a w tym pracowników zajmujących stanowiska   
     

kierownicze.
 

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
 

    prowadzący przedszkole. 
 

                                               § 9.
 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
 

   dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad  
    ochrony zdrowia i higieny, zasady określonej w § 5 ust.2 - 5, oraz oczekiwań  
    rodziców (prawnych opiekunów). 
 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel któremu powierzono opiekę 
 

   nad danym oddziałem, ustala dla tego  oddziału szczegółowy rozkład dnia, z  
   uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

 

                                                    § 10.
 

 

1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw   ustalonych 
 

   przez organ prowadzący zgodnie z ust.2 punkt 2. 
 

2.Statut przedszkola określa: 

1) dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek 
 

    dyrektora przedszkola i rady rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację  
    podstawy programowej , nie krótszy niż 5 godzin  dziennie, 

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są przez organ prowadzący na wniosek   
     dyrektora przedszkola i rady rodziców

 

3) przedszkole jest placówką nie feryjną, pracuje w okresie przerw świątecznych zgodnie    

    z potrzebami  środowiska. 

4)  w przedszkolu dzieci mogą korzystać z wyżywienia: 

-   z 3 posiłków w ciągu dnia (śniadanie, obiad, podwieczorek) 



-   z 2 posiłków w ciągu dnia (śniadanie, obiad) 

-   z 1 posiłku w ciągu dnia (śniadanie lub obiad) 

 Dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym ustala zasady 

odpłatności za korzystanie  z wyżywienia  przez dzieci i pracowników przedszkola i 

corocznie na rok szkolny wydaje  zarządzenie. Rodzice dzieci znajdujących się w 

szczególnie trudnych warunkach materialnych mogą zwrócić się o refundację za 

wyżywienie do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Z wyżywienia mogą także korzystać pracownicy przedszkola. Zasady odpłatności za 

pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatność za korzystanie z wyżywienia przez pracowników 

ustalane są przez organ prowadzący. 

Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych 

 

                                                       § 11. 

 

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników , w tym 

zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole z uwzględnieniem  przepisów & 12 – 15. 

Pracownikami przedszkola są: dyrektor i inni nauczyciele oraz pracownicy administracji i 

obsługi.
 

Do podstawowych obowiązków nauczyciela należy: 

1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie 

powierzonych mu wychowanków. 

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, 

zainteresowania, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej 

aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy. 

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na 

poznanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno kulturalnej i 

przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 



4. Nauczyciel współpracuje z  psychologiem, lekarzem oraz innymi specjalistami    

       ( logopeda, terapeuta do gimnastyki korekcyjnej, nauczyciele zajęć dodatkowych)  

5. Nauczyciel ma prawo korzystać w swej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej. 

6. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, 

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje 

metody i formy pracy do jego możliwości. 

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 

(szczegóły określone odrębnymi przepisami). 

8. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań  

wychowawczo-edukacyjnych. 

 

PRACOWNICY  ADMINISTARCJI  I  OBSŁUGI  

 

2. Zakres obowiązków pracownika administracyjnego -  intendenta : 

Stanowisko podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola. Intendent jest 

bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego. 

Do podstawowych obowiązków intendenta należy:
 

 

• Dbać o zakup towarów żywnościowych z ważnymi terminami  przydatności do 

spożycia, potrzebnej ilości i jakości według potrzeb. 

• 
Wydawać z magazynu ilości wg wagi, zgodnie z potrzebami dnia.

 • 
Codziennie pisać raporty żywieniowe podpisane przez dyrektora i kucharkę do godziny 
12,00.

 

• Bezwzględnie przestrzegać stawki żywieniowej, by nie dopuszczać do przekroczenia i 

oszczędności. 

• Dbać, by posiłki były estetyczne, jakościowo wg normy żywieniowej, w 

wystarczającej ilości. 



• Sporządzać jadłospisy dekadowe i jadłospisy dzienne, wywieszać na tablicę  dla 

rodziców. 

• Dbać o zgodność obrotów gotówkowych i stanu kasy. 

• Dbać o czystość swojego gabinetu, magazynu żywności, jarzynowego i magazynu 

środków czystości. 

• Kontrolować mięso jakościowo i ilościowo po przywiezieniu ze sklepu w obecności 

kucharki i dyrektora przedszkola. 

• Comiesięcznie naliczać należności (wyżywienie i opłata za przygotowanie posiłków) 

za pobyt dzieci w przedszkolu oraz wyżywienie personelu i zgodnie z dokonanym 

naliczeniem rozliczać ją w Biurze Administracyjno – Obsługowym Oświaty w 

Zdzieszowicach  

• Zaopatrywać personel w materiały niezbędne do pracy z dziećmi. 

• Systematycznie zaopatrywać kuchnię i gabinet lekarski w niezbędne środki 

opatrunkowe. 

• Prowadzić rejestr wydawania środków czyszczących i dezynfekujących.  

• Przestrzegać zaleceń SANEPID-u,  przepisów HACCP 

• Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ. 

• 
Wykonywać inne czynności zalecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z 

organizacji pracy placówki.
 

Do podstawowych obowiązków kucharki należy: 

• Przygotowywać smaczne i higieniczne posiłki. 

• Przyjmować produkty żywieniowe, kwitować ich odbiór, dbać o ich racjonalne 

wykorzystanie. 

• Prowadzić podręczny magazyn. 

• Dbać o bezwzględną czystość kuchni. 

• Przestrzegać godzin wydawania posiłków. 

• Dbać o estetykę, higienę i wystarczającą ilość posiłku. 

• Dbać o schludny wygląd personelu kuchni. 



• Dbać o czystość naczyń (wyparzanie, mycie środkami). 

• Układać razem z intendentką jadłospisy zgodnie z zaleceniami. 

• Pobierać i przechowywać próbki zgodnie z instrukcją. 

• Chronić kuchnię przed muchami i innymi insektami. 

• Dbać o sprzęt gospodarstwa domowego w kuchni, należyte korzystanie z niego. 

• Dbać o czystość okien w kuchni. 

• Przestrzegać zaleceń SANEPID-u, HACCP. 

• Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP i P-POŻ. 

• Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z 

organizacji pracy placówki. 

Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy: 

• Pomagać kucharce w sporządzaniu posiłków. 

• Utrzymywać w należytej czystości: kuchnię, obieralnię, zmywalnię, szatnię i toaletę  

• Zmywać naczynia po każdym posiłku wg instrukcji i zaleceń SANEPID-u. 

• Korzystać ze wszystkich urządzeń kuchennych i utrzymywać je  w należytym stanie 

technicznym i sanitarnym. 

• Myć dokładnie artykuły żywnościowe przed sporządzaniem ich. 

• Chronić kuchnię przed muchami i innymi insektami. 

• Myc okna w pomieszczeniach kuchennych. 

• Dbać o czystość fartuchów dla kucharki i osób kontrolujących. 

• Wykonywać zalecenia kucharki. 

• Sprawdzać stan ilościowy naczyń w kuchni. 

• Przestrzegać zaleceń SANEPID-u, Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p.poż. 

• Wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z 

organizacji pracy placówki. 

Do podstawowych obowiązków woźnej oddziałowej należy: 

• Utrzymywać w czystości powierzone pomieszczenia. 



• Gruntownie raz w tygodniu sprzątać wyżej wymienione pomieszczenia w czasie 

nieobecności dzieci. 

• Codziennie ścierać parapety okien, kurz z półek, zabawek i sprzętu. 

• Podlewać kwiaty i dbać o ich estetyczny wygląd. 

• Porządkować wraz z dziećmi kąciki zabawowe. 

• Rozkładać i składać leżaki w młodszych grupach 

• Rozkładać i znosić naczynia. 

• W razie potrzeby pomagać nauczycielce w przygotowaniu zajęć. 

• Wspierać nauczycielkę w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć zwłaszcza 

poza terenem placówki (spacery...)   

• Prać ręczniki w swoim oddziale zgodnie z instruktażem. 

• Dbać o należyty stan  łazienki isanitariatów,  

• Przestrzegać zaleceń SANEPID-u. 

• Przestrzegać Regulaminu Pracy, przepisów BHP, P-POŻ. 

• Dbać o powierzone mienie, sprzęt techniczny i właściwe 

gospodarowanie środkami czyszczącymi i dezynfekującymi. 

• Wykonywać inne czynności powierzone przez dyrektora przedszkola wynikające z 

organizacji pracy placówki. 

Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy: 

• Wykonywać czynności wynikające z opieki nad dziećmi w czasie ich pobytu w 

przedszkolu. 

• Porządkować wraz z dziećmi kąciki zabawowe. 

• Wspierać nauczycielkę w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć zwłaszcza 

poza terenem placówki (spacery...). 

• W razie potrzeby pomagać nauczycielce w przygotowaniu zajęć 

• Przestrzegać zaleceń SANEPIDU, Regulaminu Pracy, przepisów bhp i p.poż. 

• Wykonywać inne czynności zalecone przez nauczycielkę oraz dyrektora przedszkola 

wynikające z organizacji pracy placówki.  



 

 

 

 

                                    § 12.
 

1.W przedszkolu: 

1) liczącym co najmniej 6 oddziałów lub 

2) posiadającym oddziały zlokalizowane w różnych miejscach albo 

3) w których co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin  dziennie,                                      

może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola. 

2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 
 

    wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ust.1, a także, za zgodą   

    organu prowadzącego, może utworzyć inne stanowisko kierownicze.     

 

     
                                                       § 13. 
 
1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece  jednego lub dwu  

nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z 

uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów).
 

 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  i dydaktycznej 
 

    wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez  

    cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
 

 

                                                      § 14 
 
1. W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami   

 
    integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem 

    pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia  rewalidacyjne
 

2. Nie dotyczy.
 

                                                      § 15. 
 



1. Zakres zadań nauczyciela związanych z : 

1) Ze współpracą  z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 

nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców, znajomości zadań 

wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, 

jego zachowania i rozwoju poprzez: 

• rzetelną wymianę informacji na temat dziecka w toku  kontaktów indywidualnych, 

• zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane nie rzadziej  niż 2 razy w roku 

szkolnym, 

• zapoznanie rodziców z założeniami planu perspektywicznego, planów 

miesięcznych w danym oddziale i powiadomienie  rodziców o bieżących sprawach 

przedszkola na gazetce  informacyjnej. 

• Przeprowadzenie w roku szkolnym, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez 

dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole. 

• Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich, a do końca roku szkolnego 

również dla dzieci 6 letnich. 

2) Z planowaniem  i prowadzeniem  pracy dydaktyczno-wychowawczej i są 

odpowiedzialni za  jakość i wyniki pracy oraz bezpieczeństwo  dzieci. 

3) Z prowadzeniem i dokumentowaniem obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 

4) 
Ze współpracą  z lekarzem, psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz innymi 

specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną i inne.
 

 2. Nauczyciele współpracują z rodzicami w celu ujednolicenia  oddziaływań  

      wychowawczo-opiekuńczych poprzez:
 

• organizowanie zajęć otwartych, 



• wspólne organizowanie i udział w imprezach i uroczystościach przedszkolnych, 

• 
organizowanie stałych spotkań z rodzicami nie rzadziej niż 2 razy w roku 

szkolnym.
 

 
 
Rodzice mają prawo do :

 

• zapoznania się z  realizowanymi programami wychowania przedszkolnego oraz 

planami rozwoju przedszkola  

• uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w ramach przyjętych 

przez przedszkole form kontaktu. 

• Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela do pracy z dzieckiem zdolnym, w 

rozpoznaniu przyczyn trudności w opanowaniu treści przewidzianych programem  

oraz doborze metod udzielania pomocy. 

• Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez przedstawicielstwo 

Rady Rodziców. 

Do podstawowych obowiązków rodziców należy :  

• Przestrzeganie niniejszego statutu 

• Respektowanie uchwał Rady Rodziców 

• Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 

• Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

informowanie o ewentualnych zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego 

są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 

a także zapewnić dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia 

3. 
Nie dotyczy

 
 
                                                      § 16. 
 
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat, z zastrzeżeniem  ust.2 i 2a. 
    Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 



    przedszkolu. 
 
 2. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez  poradnię 

    psychologiczno – pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte 

    dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w 

    tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.  

    W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

    wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 

    dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

    dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 

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

 
 2a. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które 

      ukończyło 2,5 roku. 

      Do szczególnie uzasadnionych przypadków zalicza się :
 

• Szczególną sytuację rodzinną osoby zainteresowanej 

• Zalecenia lekarzy specjalistów 

• Brak miejsc w żłobku 

• 
Dziecko przejawiające szczególne zdolności                                                                                                                               

 
Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola oraz ich prawa i obowiązki: 

 

• Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka”. 

• Okres rekrutacji dzieci do przedszkola trwa od 01 lutego do 15 kwietnia 

• Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor. 

• W przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola przewyższa ilość miejsc, 

dyrektor przedszkola powołuje komisję kwalifikacyjną. 

• Powołana komisja składa się z przedstawicieli rady pedagogicznej, rady rodziców, 

przedstawicieli przedszkoli najbliżej usytuowanych. 

• Komisji kwalifikacyjnej przewodniczy dyrektor przedszkola. 

Kryteria przyjęć dzieci do przedszkola: 



• w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6-letnie podlegające obowiązkowi 

rocznego przygotowania przedszkolnego 

• dzieci w wieku 5 lat mające prawo do odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

• dzieci matek (ojców) samotnych, matek inwalidek I i II grupy oraz dzieci z rodzin 

zastępczych, 

• dzieci w wieku od 3 do 6 lat rodziców pracujących  

• dzieci, których starsze rodzeństwo uczęszcza do przedszkola 

• 
przyjmowanie dzieci w ciągu roku szkolnego następuje w porozumieniu z radą 

pedagogiczną
 

Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie  zorganizowanego                                             
procesu opiekuńczo – edukacyjnego. 
 
   Wychowankowie przedszkola mają prawo do:

 

• akceptacji takim, jakie są, 

• indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju, 

• aktywności twórczej, 

• zabawy i wyboru form tej zabawy 

• 
warunków zapewniających im bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą poszanowanie 

ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 

      W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do 

odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, oddziale przedszkolnym 

zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

Zapewnienie warunków do realizacji w/w prawa jest zadaniem własnym gminy.
 

Jeżeli droga dziecka pięcioletniego z domu do najbliższego publicznego przedszkola, 

oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub publicznej innej formy wychowania 

przedszkolnego przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i 

opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 



1)  Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo .Wychowankowie przedszkola 
 

     ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków, a opłatę z tytułu 

      ubezpieczenia uiszczają rodzice we wrześniu na  początku roku szkolnego.
 

2) Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą  dyrektora do skreślenia 
 

    dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadkach: 
 
• braku przystosowania się do grupy dziecięcej oraz zagrożenia zdrowia i 

bezpieczeństwa własnego dziecka i otoczenia, po konsultacji ze specjalistą, 

• nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 miesiąc, 

• nie wywiązywania się rodziców (opiekunów) ze zobowiązań płatniczych wobec 

przedszkola z dalszymi konsekwencjami prawnymi. 

• Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne. 

 

                                              § 17.
 

 

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

2.Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

1) 
podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego 

projekt przygotowuje dyrektor placówki w porozumieniu z radą pedagogiczną, a 

zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
 

 
3.Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie  przedszkola z chwilą 

 
   zaistniałej potrzeby.

 

 

 

Nowy ujednolicony tekst Statutu Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach został 

zatwierdzony i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej z dn 07.06.2010 z 

mocą obowiązującą od  dnia 08.06.2010 

Traci moc obowiązujący tekst statutu Przedszkola z dn. 09.10.2007                                      
 

     


