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W LUBLINIE

Dyrektor przedszkola
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STATUT PRZEDSZKOLA NR 34
W LUBLINIE UL. MOTOROWA 10
opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:
1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (j. t. Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.
2572 ze zmianami);
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz.
674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz.
542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr
247, poz. 1821);
3. Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada
1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120 poz. 526 ze zmianami);
4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. z 2001 Nr 61, poz. 624 ze zmianami);
5. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz.U.z 2007 nr 35, poz. 222);
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r.

w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia
szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego
wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli
Dz.U. z 2002.155.1288 z późniejszymi zmianami);
7. Ustawy z 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

(Dz.U. z 2007 r. nr 181, poz. 1292);
8. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami);
9. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sport z dnia 18 kwietnia 2002 r.
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w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami);
10. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69);
11. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach
(Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114);
12. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908).

Preambuła
Przedszkole służy wszechstronnemu rozwojowi dziecka: intelektualnemu, fizycznemu;
stwarza bardzo dobre warunki do poszerzania wiedzy, nabywania nowych umiejętności,
rozwija myślenie oraz pomaga w zakresie poznania
i rozumienia siebie i świata, wspiera pełny rozwój osobowy dziecka zgodnie
z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami w relacjach ze środowiskiem społecznokulturowym i przyrodniczym. Nasze Przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny,
radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom. Traktujemy każde dziecko indywidualnie i
podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się kochane, akceptowane i szczęśliwe.
Przygotowujemy je do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
Nasza Placówka:
•

zapewnia kompetentnych i życzliwych nauczycieli,

•

dba o dobre stosunki interpersonalne,

•

stoi na straży praw człowieka, a w szczególności praw dziecka,

•

spełnia w miarę możliwości oczekiwania rodziców,

•

promuje ekologię, zdrowie fizyczne i psychiczne,

•

oferuje szeroki wachlarz spotkać z rodzicami,
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•

pomaga dziecku osiągnąć dojrzałość szkolną.
Dajemy dzieciom możliwość: samorealizacji, pracy z innymi (kontaktów społecznych

z rówieśnikami), kreatywnego myślenia, działania, uczestnictwa w ciekawych zajęciach, nauki
poprzez wspólną zabawę
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ROZDZIAŁ I.
Postanowienia ogólne
§1
1.Przedszkole nr 34 w Lublinie przy ul. Motorowej 10 zwane dalej
„Przedszkolem” jest placówką opiekuńczo-wychowawczą obejmujące
wychowaniem przedszkolnym dzieci w wieku od 3 do 6 lat, działając
w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji (Dz. U. Nr. 66 poz. 666 z dn. 30.06.2004r.)
2. Przedszkole nr 34 jest placówką wychowania prowadzoną przez miasto Lublin.
3. Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność. Zadania organu
prowadzącego określa art. 5 ust. 7 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
4. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ prowadzący – należy przez to
rozumieć – Radę Miasta Lublin.
5. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – placówka – należy przez to rozumieć –
Przedszkole nr 34 w Lublinie.
6. Nadzór Pedagogiczny nad placówką sprawuje Lubelski Kurator Oświaty
w Lublinie.
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7.Siedzibą Przedszkola nr 34 w Lublinie jest budynek przy ulicy Motorowej 10.
8 .Przedszkole ma prawo do używania pieczęci i stempli oraz do posługiwania się nazwą:
Przedszkole nr 34 w Lublinie,
20-214 Lublin
ul. Motorowa 10
Regon 431030414
tel. 746 23 14.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
&2

I. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie
i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym.
II. Przedszkole realizuje cele i zadania z przepisów prawa oświatowego
a w szczególności:
1.Rozpoznaje możliwości i indywidualne potrzeby dzieci oraz umożliwia ich zaspakajanie.
2.Wspiera dzieci zdolne, prowadzi edukację prozdrowotną i promocję zdrowia wśród dzieci
i rodziców.
3.Wspomaga indywidualny rozwój dziecka, pomaga rodzinie w wychowaniu dziecka
i przygotowuje je do nauki w szkole.
4. Zapewnia dzieciom warunki do zdobywania wiedzy, rozwoju indywidualnych
zainteresowań, osobowości i twórczej aktywności. Wynikające z tego celu zadania przedszkole
realizuje w szczególności poprzez:
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a) organizowanie różnorodnej działalności dziecka w oparciu o formy i metody pracy
pedagogicznej z zakresu wychowania zdrowotnego, moralno-społecznego,
umysłowego i estetycznego;
b) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji
oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
c) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej
i wyrażania własnych myśli i przeżyć;
d) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, zachowań
prozdrowotnych i proekologicznych;
e) kontynuację wychowania domowego dziecka i stworzenia miejsca;
w którym dzieci i rodzice czują się dobrze i bezpiecznie.

5.Przedszkole również wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez organizowanie
i udzielanie dzieciom i ich rodzicom pomocy psychologiczno – pedagogicznej w zakresie:
a) diagnozowania środowiska dziecka;
b) rozpoznawania przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych;
c) organizowania różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
d) podejmowania działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających;
z programu wychowawczego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;
e) wspierania rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
f) podejmowania działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
g) organizowania zajęć specjalistycznych: korekcyjnych, logopedycznych oraz innych
o charakterze terapeutycznym;
h) udzielania porad, konsultacji, warsztatów i zajęć psychoedukacjnych dla rodziców
i) otaczania szczególną troską dzieci wymagających oddziaływania stymulującokompensacyjnego, zaspakajanie potrzeb rozwojowych dzieci wyróżniających się
zdolnościami i zainteresowaniami, prowadzenie zajęć indywidualnych z tymi dziećmi;
j) umożliwiania dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej
i religijnej poprzez proces dydaktyczno- wychowawczy prowadzony w przedszkolu
stosownie do wieku i możliwości dzieci i środowiska.

III. Sposób realizacji zadań przedszkola z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego
rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziny w wychowaniu
i w przygotowaniu go do nauki w szkole.
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1. Działania opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się
w szczególności na:
a)zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym
i zdrowym środowisku;
b) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o zapewnienie równych szans,

umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
c) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,

podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie;
d)rozwijaniu wrażliwości moralnej;
e)kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących
w otoczeniu dziecka – przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
f)rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej oraz
wyrażania własnych myśli i przeżyć;
g) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni,
fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej;
h)zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań prozdrowotnych.

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

i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości
szkolnej poprzez:
a) podejmowanie wszelkich prac o charakterze innowacyjnym i nowatorskim;
b) realizowanie założeń pedagogiki Marii Montessori na podstawie decyzji Rady
Pedagogicznej z sierpnia 1993r. ;
realizowanie programów autorskich.
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IV. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz
w czasie zajęć poza przedszkolem.

1. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je w zależności od wieku
dzieci, potrzeb indywidualnych i środowiskowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
BHP.

2. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dzieci w placówce oraz w trakcie zajęć
poza terenem przedszkola poprzez:
a)dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości dziecka;
b)właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola;
c)zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela;
d)ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców;
e)zapewnienie opieki w czasie wyjść poza teren placówki (według zasady jedna osoba dorosła
na dziesięcioro dzieci).
3.Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują rodzice
(opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione zapewniające mu pełne bezpieczeństwo.
Przedszkole przyjmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą wejścia do budynku
i przekazania dziecka osobie pełniącej dyżur, do momentu odbioru przez osoby upoważnione.
Nauczyciel nie ma prawa oddać dziecka osobie nieletniej i osobie pod wpływem alkoholu.
W wypadku zaistnienia takiej sytuacji, nauczyciel powiadamia innych pełnoprawnych
członków rodziny. W wypadku nie odebrania dziecka do godziny 17.00 przez rodziców
lub opiekunów prawnych nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem ma prawo powiadomić
Policję. Rodzice przekładają nauczycielowi oświadczenie dla osób uprawnionych do odbierania
dziecka z przedszkola i biorą pełną odpowiedzialność za życie i bezpieczeństwo dziecka.

V. Organizacja zajęć dodatkowych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych
dzieci.
1.W przedszkolu - w zależności od potrzeb - mogą być organizowane zajęcia dodatkowe:
umuzykalniające, komputerowe, nauka języka obcego.
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2.Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych
dzieci. Z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut, z dziećmi 5-6 letnimi około30 minut.
3.Zajęcia dodatkowe realizowane są poza Podstawą Programową.

4.Sposób dokumentowania prowadzonych zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.
5.Za bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć dodatkowych odpowiada osoba prowadząca
i nauczyciel danego oddziału.
VI. Przedszkole w ramach posiadanych środków może udzielić pomocy materialnej dzieciom
w trudnej sytuacji życiowej w porozumieniu z Radą Rodziców, bądź pomóc w otrzymaniu
wsparcia z MOPR-u.

ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola i ich kompetencje
&3
I.Organami przedszkola są:
1.Dyrektor przedszkola,
2.Rada Pedagogiczna,
3.Rada Rodziców.
Poszczególne organy działają w oparciu o regulaminy ich działalności. Mają one
możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
Organy przedszkola są zobowiązane do wymiany informacji między sobą oraz informowaniu o
planowanych i podejmowanych decyzjach lub działaniach.
II. Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
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1.Do zadań dyrektora należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą przedszkola oraz
reprezentowanie go na zewnątrz;
b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
d) dysponowanie środkami określanymi w planie finansowym i ponoszenie
odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
e) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli
w organizacji praktyk pedagogicznych;
f) sprawowanie opieki nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola;
g) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i w ich doskonaleniu
zawodowym;
h) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych;
i) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

2.Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu pracowników i
decyduje o:
a) zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników;
b) przyznawaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych pracownikom;
c) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej występuje z wnioskami
w sprawach odznaczeń i nagród dla nauczycieli i innych pracowników.
III. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem placówki
w zakresie realizacji jej statutowych zadań.

1.Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy podejmowanie uchwał
w poniższych sprawach:
a) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu ich przez KR;
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
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d)Ustalanie planów edukacyjnych.
2. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola, w tym ramowy rozkład dnia;
b) projekt planu finansowego przedszkola;
c) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i nagród;
d) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
e) pracę dyrektora na wniosek organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny;
f) na wniosek organu prowadzącego przedłużenie nominacji dyrektora na następną

kadencję
3.Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian.
4. Rada Pedagogiczna działa w oparciu o uchwalony regulamin pracy, który nie może być
sprzeczny z niniejszym statutem.
5.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu

IV. Rada Rodziców.
1.Do zadań Rady Rodziców należy:
a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w oddziale;
b) uzyskiwanie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju;
c) swobodne wyrażanie i przekazywanie Kuratorowi Oświaty w Lublinie opinii na temat pracy
przedszkola;
d) wspieranie działalności statutowej placówki (Rada Rodziców może gromadzić fundusz
z dobrowolnych składek rodziców lub innych źródeł);
e) opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na kolejny stopień awansu zawodowego,
w celu dokonania oceny dorobku zawodowego nauczyciela.
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2.Przedszkole jest zobowiązane do zorganizowania spotkań z rodzicami w celu wymiany
informacji i dyskusji na temat wychowania.
3.Organizację i formy działania Rady Rodziców i wydatkowanie funduszy określa regulamin,
który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty
i niniejszym statutem.
V. Zasady współdziałania organów przedszkola
1.Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który:
a) zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania
i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji;
b) zapewnia bieżąca wyminę informacji pomiędzy nimi o planowanych działaniach i
podejmowanych decyzjach;
c) organizuje spotkania przedstawicieli organów.

VI. Sposoby rozwiązywania sporów miedzy organami.
1.Za właściwe współdziałanie organów odpowiedzialny jest dyrektor. Spory powstałe między
organami rozstrzygane są przez komisję złożoną z przedstawicieli poszczególnych oddziałów.
2.Spory między organami przedszkola ( z wyjątkiem dyrektora przedszkola) rozstrzyga
dyrektor.
3.Wszystkie spory między poszczególnymi organami załatwia się polubownie na terenie
placówki.
4.W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu sprawę przekazuje się zgodnie
z kompetencjami organowi prowadzącemu lub organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
który rozpatruje ją zgodnie z przepisami
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ROZDZIAŁ IV
Organizacja działalności przedszkola
&5

I. Organizacja oddziałów i liczba dzieci w oddziałach.
1.Działalność przedszkola opiera się na organizacji uwzględniającej postulaty rodziców
w zakresie organizacji dnia, organizacji zajęć dodatkowych oraz umożliwianiu rodzicom
uczestniczenia w codziennym życiu przedszkola.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
3.W przedszkolu funkcjonują :
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a) oddziały pracujące metodą M Montessori ,w których przebywają dzieci 3,4 i 5 letnie;
b) oddziały grup „ zerowych ” z dziećmi 6- letnimi.
4.Na wniosek Rady Pedagogicznej można utworzyć bądź zlikwidować dodatkowe stanowisko
pracy w zależności od zmian organizacyjnych w danym roku szkolnym (grupa łączona
obejmująca dzieci 6- letnie i 5 – letnie )
5. Kryteria, wg, których tworzy się oddział na rok szkolny ustala dyrektor po uzgodnieniu
z Radą Pedagogiczną.
6.Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 6 sal zajęciowych.
7. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

&6
I. Program wychowania przedszkolnego

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową wychowania przedszkolnego:
a) nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania przedszkolnego i podręcznika spośród
programów i podręczników dopuszczonych do żytku szkolnego,
b) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego;
c) przedszkolny zestaw programów zatwierdza i dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu
opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
d) Rada Pedagogiczna w drodze uchwały po zasięgnięciu opinii rady rodziców wybiera zestaw
programów wychowania przedszkolnego biorąc pod uwagę możliwości wychowanków
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&7
I. Czas trwania zajęć w tym zajęć prowadzonych dodatkowo
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2 Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,
nauki języka obcego, nauki religii, tańca i innych ustala się stosownie do możliwości
rozwojowych dzieci
- z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut,
- z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
3. Zajęcia dodatkowe odbywają się po południu po zajęciach realizujących podstawę
programową.
3 Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

&8

I. Informacje zamieszczone w arkuszu organizacji przedszkola
1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 maja.
2.Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole
3.W arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:

a) czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników zabezpieczających pełną
realizację pracy;
b) liczbę stanowisk kierowniczych;
c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący przedszkole.

&9
I. Ramowy rozkład dnia
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1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia
i higieny pracy, liczby dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowań dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku.
3. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym:
a) godziny pracy poszczególnych oddziałów;
b) godziny posiłków;
c) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego(8- 13)
d) czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe.

Ramowy rozkład dnia
6.00 – 8.00 Schodzenie się dzieci , zabawy dowolne wg
zainteresowań, manipulacyjne, konstrukcyjne,
dydaktyczne.
8.00 – 8.15 Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe.
8.15 – 8.30 Przygotowanie do śniadania.
zabiegi higieniczno – porządkowe,
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne.
Lekcje rozwojowe, lekcje ciszy.
10.00 -10.30 Prace z materiałem rozwojowym.
Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju,
praca z dziećmi zdolnymi, wymagającymi wsparcia.
Zabawy dowolne wg zainteresowań.
10.30 – 11.30 Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery,
obserwacje przyrodnicze lub zabawy ruchowe na sali
gimnastycznej.
11.30 – 12.00 Czynności higieniczno- porządkowe.
Przygotowanie do obiadu.
12.00 – 12.45 Czytanie opowiadań, bajek. Odpoczynek po obiedzie.
12.45 – 14.00 Praca z materiałem rozwojowym.
Indywidualne wspomaganie rozwoju.
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Zabawy ruchowe w ogrodzie.
Zabawy dowolne wg zainteresowań dziecięcych.
14.00 – 14.15 Podwieczorek.
14.15 - 17.00 Zabawy na powietrzu.
Rozchodzenie się dzieci.

& 10
I. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący w tym czas na realizację
podstawy programowe.
1.Przedszkole jest czynne od godz.6.00 do 17.00 w ciągu całego roku szkolnego
z wyłączeniem przerwy wakacyjnej, dni świątecznych oraz innych dni ustawowo wolnych
od pracy.
2.Przedszkole świadczy bezpłatne usługi w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego codziennie w godzinach 8- 13
II. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący.
1 Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ
prowadzący.
2.Czas pracy przedszkola oraz termin przerw ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora
placówki i rady pedagogicznej.
3.Zmiany w czasie pracy przedszkola zatwierdzane są rokrocznie po analizie potrzeb
środowiskowych w tym zakresie.
4.W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej
frekwencji dzieci, dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów, zagospodarowując czas pracy
poszczególnych pracowników na wykonywanie innych zadań wynikających z organizacji pracy
w placówce.
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III. Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola.
.
1. W okresie ferii zimowych, wiosennych i innych dni wskazujących na możliwość niskiej
frekwencji dzieci dyrektor może zmniejszyć liczbę oddziałów zagospodarowując czas
pracy poszczególnych pracowników na wykonanie innych zadań wynikających
z organizacji pracy w placówce.
IV. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustalone przez organ prowadzący.
1.Zasady odpłatności za świadczenia Przedszkola nr 34 ustala organ prowadzący stosowną
uchwałą Rady Miasta
2.Dyrektor indywidualnie z rodzicami zawiera umowę, w której rodzice deklarują czas pobytu
dziecka w przedszkolu jak również ilość posiłków z których dziecko będzie korzystało
3.Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą do 10 dnia każdego miesiąca.

4.Przedszkole zapewnia wyżywienie składające się z 3 posiłków przygotowywanych
we własnej kuchni.
a)dzieci przebywające w przedszkolu korzystają z posiłków przygotowanych przez
pracowników placówki;
b)dzienną stawkę żywieniową ustala Rada Miasta w porozumieniu z dyrektorem;
c)koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.
5.Zaległości w opłatach za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto Lublin
z tytułu należności za przygotowanie posiłków oraz za usługi w zakresie przekraczającym
podstawy programowe wychowania przedszkolnego- tzw. „czesne”, mogą ulec odroczeniu
terminu płatności, rozłożeniu na raty bądź umorzeniu w części lub w całości.
6.Powyższe należności mogą być odroczone, rozłożone na raty, umorzone w części lub
w całości w przypadku wystąpienia uzasadnionego, ważnego powodu rodzica lub prawnego
opiekuna dziecka.
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7.Odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie zaległości może nastąpić na pisemny wniosek
rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub dyrektora przedszkola.
8.Podjęcie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty lub umorzeniu zaległości
musi być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym.
9.Odroczenie terminu płatności za świadczenia, o których mowa w pkt. 8 może nastąpić
w przypadku trudnej sytuacji finansowej rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pod
warunkiem regularnego uiszczania dotychczasowych opłat.
10.W przypadku rozłożenia zaległości na raty dyrektor ustala terminy i wysokość
poszczególnych rat, a rodzic zobowiązuje się w formie pisemnej do ich przestrzegania.
11.Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola na następny
rok szkolny.
12.Umorzenie zaległości, w części lub w całości dokonuje dyrektor przedszkola w szczególnie
trudnej sytuacji losowej bądź finansowej rodziny dziecka.
13.W przypadku rezygnacji z usług przedszkola w danym roku szkolnym, w trakcie trwania
miesiąca dyrektor może umorzyć zaległości, o których mowa w pkt. 4 proporcjonalnie do
okresu nieobecności dziecka w przedszkolu.
V. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników.
1.Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu (nauczyciele oraz nie będący nauczycielami) mogą
korzystać z wyżywienia w przedszkolu za odpłatnością.
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Rozdział V
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
&11
1. Zadaniem nauczyciela jest zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole poprzez:
a) sprawdzenie przez wychowawcę, czy wszystkie dzieci zostały odebrane zgodnie
z oświadczeniami rodziców;
b) sprawdzenie listy obecności wychowanków na prowadzonych zajęciach i potwierdzanie
tego w dziennikach zajęć;
c) organizowanie zajęć poza terenem przedszkola i wycieczek zgodnie z odrębnymi
przepisami ( złożenie odpowiedniej dokumentacji do zatwierdzenia dyrektorowi
w terminie 2 dni przed planowanym terminem wycieczki, wyjścia);
d) przejęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo wychowanków podczas organizowanych
wyjść i wycieczek.
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&12

1.Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwu nauczycieli, zależnie
od czasu pracy oddziału.
2.Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności może być uwzględniona
zasada, aby nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka
w przedszkolu.
3.Rodzice mogą wyrazić opinię, co do wyboru nauczyciela, któremu dyrektor powierza dany
oddział.

&13

1.Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
a) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola i planów
miesięcznych w danym oddziale;
b) uzyskiwania rzetelnych informacji na temat swego dziecka, jego zachowania
i rozwoju;
c) wyrażania i przekazywania opinii organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii
na temat pracy przedszkola.
3.Rodzice mają obowiązek stosowania się do ustaleń organizacyjnych wynikających ze statutu
przedszkola.
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&14

I. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktycznej oraz ponosi
odpowiedzialność za jej jakość.
1. Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy uwzględniając treści programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale.
2. Dwa razy do roku dokonują ewaluacji procesu dydaktyczno - wychowawczego, badań
osiągnięć edukacyjnych dzieci oraz autoewaluacji.
II. Zadaniem nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowanie
tych obserwacji.
1. Nauczyciel ma obowiązek prowadzenia obserwacji pedagogicznych, ich dokumentowania
i przekazywania rodzicom informacji o wynikach tych obserwacji.
2. Nauczyciel opracowuje własną dokumentację obserwacji dzieci z uwzględnieniem ich praw
oraz specyfiki grupy.
III. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
1. Formy współpracy nauczyciela ze specjalistami:
a) zajęć dydaktyczno – wychowawczych;
b) zajęć specjalistycznych: logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
c) warsztatów psychoedukacyjnych dla rodziców;
d) porad, konsultacji, pilotaży, obserwacji wycinkowej i uczestniczącej, zajęć o charakterze
otwartym.
IV. Nauczyciel współdziała z rodzicami.
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1. Formy współpracy nauczyciela z rodzicami:
a)zebrania prowadzone przez dyrektora dla ogółu rodziców na początku roku szkolnego;
b) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli, nie rzadziej niż dwa razy do roku;
c) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu i bieżących potrze;
d) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg. Harmonogramu;
e) konsultacje indywidualne;
f) informacje zamieszczane na tablicach ogłoszeń i na łamach wydawanych co miesiąc
biuletynów dla rodziców;
g) ekspozycje prac dzieci;
h) inne formy, uwzględniające potrzeby rodziców, nauczycieli i dyrektora.

&15

I. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na stanowiskach:
- intendent,
- sekretarka
- kucharka ( szef kuchni )
- pomoc kucharki,
- woźna oddziałowa,
- dozorca dzienny,
- dozorca nocny.
1. Podstawowymi zadaniami pracowników administracyjnych i obsługowych jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości.
2. Pracownicy nie będący nauczycielami współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania dzieci poprzez:
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a) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu zadań zapewniających bezpieczeństwo
uczniom;
b) pomoc udzielaną na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych;
c) informowanie – o stwierdzonych zagrożeniach i sytuacjach zagrażających
bezpieczeństwu dzieci.
3. Szczegółowy zakres obowiązków każdego pracownika określa dyrektor przedszkola.

4. Stosunek pracy pracowników nie będących nauczycielami regulują odrębne przepisy.

Rozdział VI
Wychowankowie przedszkola
&16

I. Przedszkole obejmuje opieką i wychowaniem dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przy czym
pierwszeństwo w przyjmowaniu należy zapewnić dzieciom 6-letnim, dzieciom ojców i matek
samotnych, matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności lub całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej
egzystencji, dzieciom z rodzin zastępczych. Na wniosek rodziców, dyrektor przedszkole może
przyjąć dziecko, które osiągnęło 2,5 roku, ale nie skończyło 3 lata w tym roku kalendarzowym,
w którym zostało przyjęte.
II. Rekrutacje dzieci do przedszkola prowadzi się w oparciu o złożoną przez rodziców (lub
opiekunów) karę zgłoszenia.
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1. Harmonogram rekrutacji opracowany jest przez Organ Prowadzący.

2. Przyjęć do przedszkola dokonuje komisja powołana przez dyrektora w składzie:

a) dyrektor jako przewodniczący,
b)członek Rady Pedagogicznej,
c)członek Rady Rodziców.

3. Komisja ma możliwość pozostawiania w przedszkolu dzieci już uczęszczających

i przyjęcia ich rodzeństwa.

4. Liczba dzieci przyjętych nie powinna być większa niż liczba w przedszkolu
i obowiązująca norma na odział.

5. Decyzje komisji są protokołowane, akta przechowywane w kancelarii przedszkola.

6. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji komisji do ponownego rozpatrzenia na
miejsca zwolnione w ciągu roku szkolnego.

7. W przypadku, gdy liczba dzieci zgłoszonych nie przekracza liczby miejsc decyzje w

sprawie przyjęć podejmuje sam dyrektor.

8. Dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie całego roku szkolnego.
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III. Mając na uwadze dobro każdego dziecka, wszyscy pracownicy przedszkola mają
obowiązek do uszanowania i przestrzegania praw każdego z dzieci.
1.W oparciu o Konwencje Praw Dziecka przedszkole zapewnia dzieciom:
a) Prawo do życia i rozwoju – dziecko przebywające w placówce powinno mieć
zagwarantowane warunki sprzyjające jego rozwojowi.
b) Prawo do identyczności – znaczy to tyle, iż dorośli powinni dziecko szanować, dawać mu
wolność (np. w decyzjach, a także w traktowaniu – tzn. nie ograniczać go.)
c) Prawo do swobody myśli, sumienia, wyznawania – każde dziecko może w sposób swobodny
wyrażać swoje myśli, wyznawać dowolna religię i postępować zgodnie ze swoim sumieniem.
d) Prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących,
w postępowaniu administracyjno-sądowym mają obowiązek wysłuchać dziecko w sprawach,
które go dotyczą.
e) Prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku, nadużyć seksualnych
i wszelkiego rodzaju okrucieństwa – nikt nie ma prawa znęcać się nad dzieckiem fizycznie,
psychicznie, nadużywać go seksualnie, wyzyskiwać, czy znęcać się nad nim.
f) Prawo do ochrony zdrowia – dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne
dziecka.
g) Prawo do wypoczynku i czasu wolnego – personel przedszkolny ma obowiązek organizować
zajęcia tak, aby w ich trakcie znalazł się czas wolny związany z decyzjami dziecka jak go
wykorzystać. Istotne jest, także aby przedszkolak mógł wypocząć.
h) Prawo do korzystania z dóbr kultury – dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury,
która jest nieodłącznym aspektem rozwoju.
i) Prawo do informacji – informacje ze świata na jego temat mają wpływ na kształtowanie się
świadomości młodego człowieka. Dziecko ma prawo do ich poznawania i korzystania z nich w
sposób dla siebie dobry. Zadaniem dorosłych w tym przypadku jest selekcja informacji
dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.
j) Prawo do znajomości swoich praw – dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem
informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich
korzystać.
2.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i zdrowy tryb życia, ochronę przed
przemocą i poszanowanie ich godności osobistej, życzliwe podmiotowe traktowanie.
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IV. Szczegółowy katalog praw i obowiązków dziecka w Przedszkolu.
1.Dziecko ma prawo:
a) akceptacji takie, jakie jest
b) szacunku
c) opieki zapewniającej bezpieczeństwo
d) doświadczenia konsekwencji własnego zachowania ograniczonego względami
bezpieczeństwa
e) ochrony przed przemocą
f) zabawy
g) spokoju i samotności, gdy tego chce
h) radości
i) płaczu
j) odpoczynku, gdy czuje się zmęczone
k) indywidualnego tempa rozwoju
l) decydowania o udziale w zajęciach
m) wyrażania własnego zdania
n) uzyskiwania wyjaśnienia i odpowiedzi na podstawowe pytania
o) zgłaszanie i uzyskiwania pomocy od wszystkich pracowników przedszkola
p) aktywnego kształtowania kontaktów z rówieśnikami i dorosłymi
r) wyjaśnienia sytuacji konfliktowych
s) współdecydowaniu o życiu grupy

2. Dziecko ma obowiązek:
a) kulturalnie odnosić się do kolegów
b) przestrzegać ustalonych umów w grupie
c) sprzątać zabawki po skończonej zabawie
d) dbać o własny wygląd
e) informować dorosłych o zauważonych niepokojących lub niebezpiecznych sytuacjach
f) szanować własną własność
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V. W przypadku podejrzenia o naruszeniu nietykalności dziecka nauczyciel ma obowiązek
przeprowadzić wywiad środowiskowy i powiadomić odpowiednie organy (sąd rodzinny,
policja, MOPR).Wobec dziecka nie może być stosowane żadna przemoc fizyczna lub
psychiczna godzące w jego godność osobistą.
VI. Tryb składania skarg i zażaleń w przypadku naruszenia praw dziecka:
1. Pisemne zgłoszenie skargi lub zażalenia do dyrektora.
2. Dyrektor zobowiązany jest przeprowadzić wyjaśnienie w ciągu 7 dni i udzielić
pisemnej odpowiedzi osobie zainteresowanej w ciągu 14 dni.
3. Od decyzji dyrektora przysługuje odwołanie do organu nadzorującego terminie 14 dni
od otrzymania decyzji.
4. Skargi anonimowe pozostaną bez rozpatrzenia.
VII. Przedszkole dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci realizując zadania określone
w przypisach prawa dotyczących bezpieczeństwa i higieny między innymi poprzez:
1. Systematycznie kontrolowanie przez nauczyciela miejsc, w których przebywają dzieci (sala
zabaw, szatnia, łazienka, ogród przedszkolny, miejsca spacerów i zabaw).
2. Dbanie o czystość dzieci: część zajęć zgodnie z zasadami higieny i potrzebami

zdrowotnymi przedszkolaków powinna odbywać się na powietrzu jeżeli pozwala na to
pogoda.

VIII.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie
bez zgody rodziców (poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach).
IX. Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków.
X. Przedszkole zapewnia dzieciom właściwą organizację procesu wychowawczodydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, a w szczególności:
1.zróżnicowany rozkład dnia w poszczególnych oddziałach;
2.czas trwania zabaw i zajęć uzależniony od zainteresowań dzieci;
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3.właściwie dozowany wysiłek umysłowy z zachowaniem odpowiednich przerw na
odpoczynek i swobodną zabawę;
4.zindywidualizowane formy i metody pracy uwzględniające predyspozycje psychofizyczne
dzieci.
XI. Przedszkole realizuje w pełni zasadę praw dziecka do życzliwego traktowania,
poszanowania jego godności osobistej oraz uznania jego potrzeb psychicznych i biologicznych
poprzez:
1.całkowity zakaz stosowania kar cielesnych, traktowania dziecka w sposób poniżający jego
godność;
2.tworzenie równych szans dla wszystkich dzieci, co do uczestnictwa w zabawach i zajęciach,
korzystania z szczególnie atrakcyjnych zabawek i pomocy dydaktycznych;
3.zindywidualizowane formy optymalnych metody pracy uwzględniające ich wrażliwość
optymalnych potrzeby;
4.zapewnienie optymalnych warunków do przestrzegania zasady pozytywnego motywowania
postaw i zachowań wychowanków w środowisku społecznym;
5.eliminowanie z otoczenia przedszkolnego sytuacji mogących wywołać obawy, lęki u dzieci.
XII. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia, a w
szczególności:
1. sale zajęć z niezbędnym wyposażeniem,
2. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
3. szatnię, łazienkę,
4. ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem.

XIII. Skreślenie z listy wychowanków.
1.Dyrektor przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
a) nie uczęszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej dwa
miesiące;
b) zaleganie z uiszczeniem odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu za okres dwóch
miesięcy;

31
c) utajnienie przy wypełnianiu karty zgłoszeń choroby dziecka, która uniemożliwia pobyt
dziecka w grupie;
d) braku możliwości przystosowania się do grupy dzieci powodujących zagrożenie
bezpieczeństwa własnego i innych dzieci;
e) niemożności zapewnienia odpowiedniej pełnej opieki, a co za tym idzie braku możliwości
wywiązywania się przez przedszkole z realizacji zadań statutowych;
f )z powodu głębokich dysfunkcji rozwojowych wymagających opieki i pomocy specjalistów.
2.Decyzję o skreśleniu dziecka z listy rodzice/opiekunowie otrzymają na piśmie
z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do organu
prowadzącego w terminie 7 dni od daty jej otrzymania. Decyzja podjęta w skutek odwołania
ma charakter ostateczny.

Rozdział VII
Postanowienia końcowe
&17
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1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
3.Zmiany w statucie mogą być wprowadzone uchwałą Rady Pedagogicznej.
4. W sprawach nie uregulowanych statutem mają zastosowanie odrębne przepisy.
5. Upoważnia się Dział Finansowo-Księgowy Przedszkoli w Wydziale Oświaty i Wychowania
UM Lublin do prowadzenia obsługi księgowo-finansowej przedszkola.
Niniejszy Statut stanowi tekst jednolity. Opracowany jest na podstawie następujących aktów
prawnych:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz.
2572, z późniejszymi zmianami).
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół, Załącznik nr 1 do
rozporządzenia . (Dz. U. z 2001 roku Nr 61, poz. 624 z późniejszymi zmianami).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 roku w
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół. ( Dz. U. z 2002 roku Nr 51, poz. 458)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 roku w sprawie
zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 roku Nr 11, poz. 114)
5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
( Dz. U. z 1992 roku Nr 36, poz. 155 z późniejszymi zmianami).
6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne
szkoły i placówki (Dz. U. z 2002r. Nr 56, poz. 506).
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7.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 roku w sprawie
warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych
typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 roku Nr 26, poz. 232).
8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w
sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
( Dz. U. z 2002 roku Nr 6, poz. 69).
9.Rozporządzenie MENIS z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych .... (Dz. U. z 2005r.
Nr 19, poz. 167).
10.Rozporządzenie MENIS z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie szczegółowych zasad działania
publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych ... (Dz. U. z 2003 r. Nr 5, poz. 46).
11.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „zasad
techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2002r. Nr 100, poz. 908, Dział I rozdział 7; Dział Vi VI).
12.Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku ratyfikowana przez Polskę 30
kwietnia 1991 roku (Dz. U. z 1991 roku Nr 120, poz.526).
13.Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej Nr 18 z dnia 18 listopada 2001 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki.

