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Niniejszy Statut opracowano na podstawie:



















Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.
(Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami);
Rozporządzenia MEN 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. zmianami);
Rozporządzenia MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w
poszczególnych typach szkół. Załącznik 1 do rozporządzenia.
(Dz. U. z 2002 r. nr 51, poz. 458);
Rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i
trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz
przechodzenia z jednych typów szkół do innych
( Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232);
Rozporządzenia MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie udzielania
organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach.
( Dz. U. z 2003 r. nr 11, poz. 114);
Rozporządzenia MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i
szkołach
(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zmianami);
Rozporządzenia MENiS z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w
przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub
integracyjnych.
( Dz. U. z 2005 r. nr 19, poz. 167);
Rozporządzenia MENiS z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie sposobu i
trybu organizowania indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2003 r. nr 23, poz. 193);
Rozporządzenia MENiS z dnia 11 grudnia 2002 r. w sprawie
szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno –
pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych.
(Dz. U. z 2003 r. nr 5, poz. 46);
Rozporządzenia MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i palcówki
(Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506);

2

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 W LUBLINIE

.

Rozporządzenia MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i
palcówkach
(Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69);
 Rozporządzenia MENiS z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i palcówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
(Dz. U. z 2002 r. nr 23, poz. 225)
 Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w
sprawie „Zasad techniki prawodawczej”
(Dz. U. z 2002 r. nr 100, poz. 908, Dział I rozdział 7; Dział V i VI);
 Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 roku
ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r.
(Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526);
 Rozporządzenia MENiS z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i
placówki krajoznawstwa i turystyki.
(Dz. U. nr 135, poz. 1516).
 Ustawa z 30 czerwca 2005r. o Finansach Publicznych (j.t. Dz.U.Nr 249,
poz.2104 z póź. zm.)
 Uchwały Nr 1028/XLII/2006 Rady Miasta Lublin w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na
raty spłaty należności pieniężnych gminy Lublin i jej odsetek
organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy- ordynacja
podatkowa oraz wskazania organów do tego uprawnionych.


3

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 W LUBLINIE

.

PREAMBUŁA
Przedszkole nr 6 w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczpospolitej
Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji praw
Człowieka, Międzynarodowym Pakiecie praw Obywatelskich i Politycznych
oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Kształcenie i wychowanie w przedszkolu
Nr 6 – respektując chrześcijański system wartości za podstawę przyjmuje
uniwersalne zasady etyki. Służy rozwijaniu u dzieci poczucia odpowiedzialności,
miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata.
W przedszkolu panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na
kulturze osobistej pracowników, rodziców i dzieci, wzajemnym szacunku,
akceptacji, pomocy i współdziałaniu.
Przedszkole zapewnia każdemu wychowankowi warunki niezbędne do
rozwoju przygotowując go do wypełniania obowiązków rodzinnych
i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji,
sprawiedliwości i wolności.
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SPIS TREŚCI

ROZDZIAŁ I
Przepisy ogólne.
§1.1. Przedszkole Nr 6 w Lublinie jest placówką wychowania przedszkolnego
prowadzoną przez organ samorządu terytorialnego
Gminę – Miasto Lublin
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1.2.

Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jego działalność.
Zadania organu prowadzącego określa art. 5 ust. 7 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).

1.3.

Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ
prowadzący należy przez to rozumieć – Gminę – Miasto Lublin.

1.4.

Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia – organ
sprawujący nadzór pedagogiczny należy przez to rozumieć –
Lubelskiego Kuratora Oświaty w Lublinie.

1.5.

Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia placówka należy
rozumieć – Przedszkole Nr 6 w Lublinie.

1.6.

Przedszkole może mieć nadane imię i znaczek logo:
1) imię nadaje przedszkolu organ prowadzący na wniosek rady
pedagogicznej;
2) znaczek logo uchwala rada pedagogiczna uwzględniając opinię
rodziców.

1.7.

Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Sierocej 13
w Lublinie.

1.8.

Przedszkole używa pieczęci o treści:
Przedszkole Nr 6
20 –089Lublin, ul. Sieroca 13
tel. 081 747 – 62 – 22
REGON 431030384

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola.
§ 2.1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie
oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności
podstawie programowej wychowania przedszkolnego koncentrując się na:
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1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej
edukacji;
2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co dobre, a co złe;
3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do d łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) Stworzenie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6)

Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczna, zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne;
9) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny,
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10)
Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez
wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

2.2. Przedszkole zapewnia dzieciom możliwości wspólnej zabawy i nauki w
warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb
rozwojowych.
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2.3.Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach
następujących obszarów edukacyjnych:
1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z
dorosłymi dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach
zadaniowych.
2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i
kulturalnych.
3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w
poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych.
7) Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem.
8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, tańce i pląsy.
9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne.
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne,
budzenie zainteresowań technicznych.
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w
unikaniu zagrożeń.
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt.
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją
matematyczną.
14) Kształtowanie gotowości do nauki pisania i czytania.
15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

2.4.Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się w
szczególności na:
1) zapewnieniu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w
przyjaznym bezpiecznym i zdrowym środowisku;
2) uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka, trosce o
zapewnienie równych szans, umacnianiu wiary we własne siły
i możliwości osiągania sukcesu;
3) stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia
do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie
i za najbliższe otoczenie;
4) rozwijaniu wrażliwości moralnej;
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5) kształtowaniu umiejętności obserwacji, ułatwianiu rozumienia
zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu
przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym;
6) rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności
badawczej, wyrażania własnych myśli i przeżyć;
7) rozwijaniu wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do
rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej,
muzycznej i ruchowej;
8)

2.5.

zapewnieniu warunków harmonijnego rozwoju fizycznego,
bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych.

Celem Przedszkola zgodnie z podstawą programową jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie
czynności intelektualnych potrzebnym im w codziennych
sytuacjach i dalszej edukacji.
2) praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona
jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.

2.6.

Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany
jest w programie placówki i w planach pracy poszczególnych
oddziałów przedszkolnych.
1) Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną
i eksperymentalną uchwaloną przez radę pedagogiczną

2.7.

Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne
formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek
oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań dzieci ich
stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
1)

wycieczki problemowe – inicjowane i realizowane przez
nauczycieli w celu realizacji obowiązującej podstawy
programowej, w ramach danego problemu (zadania) są
rejestrowane w „zeszycie wycieczek”;

2)

udział dzieci niepełnoletnich w wycieczkach, z wyjątkiem
problemowych, o których mowa w §2.7.1 odbywających się w
czasie pobytu dzieci w przedszkolu, i imprezach poza terenem
9
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przedszkola wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych i
pełnej dokumentacji zgodnej z Regulaminem Wycieczek.
2.8.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem, dostosowując metody
i sposoby oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości
rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę 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 ppoż;
4) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
i innymi placówkami wspierającymi rozwój dziecka,
zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc.
2.9.

W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje
i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy
psychologiczno – pedagogicznej poprzez:
1)

diagnozowanie środowiska wychowanków;

2)

rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych
potrzeb dzieci i umożliwienie ich zaspokojenia;

3)

rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu
dziecka;

4)

organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej;

5)

wspieranie dziecka uzdolnionego;

6)

prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród
dzieci, rodziców i nauczycieli;

7)

podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych
wynikających z programu wychowawczo – dydaktycznego
przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8)

wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących
szanse edukacyjne dzieci;
10

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 W LUBLINIE

9)

.

udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań
edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich
programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka, u
którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się
uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)

wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
dydaktyczno – wychowawczych;

11)

umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych
rodziców i nauczycieli;

12)

podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych.

2.10. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie
rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie psychofizycznego
rozwoju dziecka od chwili wykrycia niesprawności do podjęcia
nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego
rodziną.
2.11. Zadania, o których mowa w §2.8 są realizowane we współpracy z:
1) rodzicami;
2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola;
3)

poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi
poradniami specjalistycznymi;

4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
5) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
2.12. Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania
rodziców (prawnych opiekunów) poprzez:
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka
i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
3) wspólne uzgadnianie realizowanych kierunków i zakresu zadań.
2.13.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w
szczególności w formie:
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1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych,
logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;
3) zajęć psychoedykacyjnych dla rodziców.
2.14. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest
dobrowolne i nieodpłatne:
1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielona na
wniosek: rodziców, nauczycieli, pedagoga, psychologa, poradni
psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni
specjalistycznej;
2) konsultacje psychologiczno – pedagogiczne odbywają się w
przedszkolu i w poradni w zależności od potrzeb;
3) adres Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej umieszcza się
na tablicy informacyjnej dla rodziców w miesiącu wrześniu
każdego roku szkolnego.

Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę
2.15.

Dzieci uczęszczające do przedszkola ubezpieczone są od następstw
nieszczęśliwych wypadków. Zakład Ubezpieczeń oraz wariant
ubezpieczenia wybierają przedstawiciele rodziców na zebraniu
podsumowującym rok szkolny.

2.16. Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z przedszkola do
domu sprawują rodzice (opiekunowie prawni) bądź osoby przez
nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo:
1) upoważnienia składane są przez rodziców w formie pisemnego
oświadczenia na początku każdego roku szkolnego do
nauczycielek w grupach;
2) przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą
przekazania go pod opiekę nauczyciela lub pracownika
przedszkola pełniącego dyżur w szatni, aż do momentu odbioru
przez osoby upoważnione;
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3) rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność
prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola
przez upoważnioną przez nich osobę.
4) Opiekę nad dzieckiem sprawuje rodzic z chwilą przywitania się
z nim i nauczycielką.
2.17.

Każda grupa powierzona jest opiece jednej lub dwóch
nauczycielek.
1)

Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności
nauczyciel zobowiązany jest prosić o pomoc woźną oddziałową
lub innego pracownika przedszkola;

2)

Za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy
przedszkola niezależnie od zajmowanego stanowiska zarówno w
budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w czasie wyjścia
poza teren przedszkola;

3)

W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem
przedszkola zapewniona jest opieka nauczyciela oraz drugiej
osoby: drugi nauczyciel, woźna oddziałowa, rodzice lub inny
pracownik przedszkola,(co najmniej jeden opiekun dla grupy 15
wychowanków);

4)

Organizowanie stanowiska nauki zgodnie z przepisami i
zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;

5)

W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów
choroby u dziecka nauczyciel powinien jak najszybciej
skontaktować się z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku
braku kontaktu skonsultować się z lekarzem;

6)

Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub
dowiedział się o wypadku, jakiemu uległ przedszkolak jest
zobowiązany udzielić niezwłocznie pierwszej pomocy
poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwać pomoc
lekarską. Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić
dyrektora przedszkola, rodziców lub prawnych opiekunów
dziecka i zabezpieczyć miejsce wypadku.

7)

Nauczyciel uczestniczy w akcji ratowniczo – ewakuacyjnym w
zakresie określonym w planie ewakuacyjnym.

8)
2.18.

W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe
uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości
rozwojowe dzieci:
13
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1)

.

Zajęcia dodatkowe mogą obejmować:
a) rozwój uzdolnień muzyczno – tanecznych,
b) rozwój uzdolnień plastycznych,
c)

rozwój uzdolnień językowych,

d)

wyrównywanie deficytów dzieci o specyficznych
potrzebach edukacyjnych,

e) pracę z dzieckiem wybitnie uzdolnionym.
2)

Zajęcia te mogą być prowadzone przez nauczycieli przedszkola
w ramach czynności dodatkowych.

2.19.

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

1)

budynek z odpowiednio wyposażonymi pomieszczeniami
zapewniającymi higienę i bezpieczeństwo:
sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
pomieszczenia administracyjno – gospodarcze,
pomieszczenia kuchenne z zapleczem gospodarczym,
szatnie dla dzieci i personelu;

1a) w pomieszczeniach przedszkola zapewnia się właściwe
oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.
Teren przedszkola jest ogrodzony. Dzieci mają możliwość
codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z
odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku
dzieci;

2)

3)

przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany
jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

4)

Przedszkole nabywa wyposażenie posiadające odpowiednie
certyfikaty i atesty.

ROZDZIAŁ III
Organy Przedszkola.
§3.1. Organami przedszkola są:
Dyrektor Przedszkola;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.
1)

14
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3.2.

.

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

DYREKTOR PRZEDSZKOLA
3.3.

Dyrektor Przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu
organizowanego przez organ prowadzący spośród kandydatów
spełniających warunki przewidziane w obowiązujących przepisach.

3.4.

Dyrektor wypełnia swoje obowiązki dbając o dobre imię
przedszkola w oparciu o przepisy ustawy, a w szczególności:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą
placówki i reprezentuje ją na zewnątrz;
sprawuje nadzór pedagogiczny ;
sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne
działania prozdrowotne;
realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej
kompetencji stanowiących;
dysponuje środkami określonymi w planie finansowym
placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe
wykorzystanie;
współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania
oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych
przepisach;
ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów);
przegotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go
do zatwierdzenia organowi prowadzącemu;
przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały
podjęte w ramach kompetencji stanowiących;
wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z
przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy;
opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego,
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13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)

.

organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę
przedszkola w ramach swoich kompetencji;
współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym oraz
instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi;
kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia
nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
przyznaje nagrody, udziela kar pracownikom zgodnie z
wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną;
podejmuje decyzję o przyjęciu lub wypisie dziecka z
przedszkola w czasie roku szkolnego;
zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z
przepisami Kodeksu pracy, bhp i ppoż.;
stwarza dzieciom optymalne warunki do rozwoju;
koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im
swobodne działania zgodnie z prawem oraz wymianę informacji
między nimi;
współdziała z organizacjami związkowymi wskazanymi przez
pracowników;
administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych
zgodnie z obowiązującym regulaminem;
prowadzi dokumentacje kancelaryjno – archiwalną i finansową
zgodnie z obowiązującymi przepisami;
wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
ustala ocenę pracy zawodowej zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli oraz ocenę dorobku zawodowego za okres stażu wg.
zasad określonych w odrębnych przepisach;
dyrektor przyjmuje i rozpatruje skargi i wnioski zgodnie z
przyjętą w przedszkolu procedurą.

3.5. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w
obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko
obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
3.6.

W wykonaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z
Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców a w szczególności:
1)
2)

zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy
poszczególnymi organami przedszkolami
w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania
negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.
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3.7.

.

Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe
prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez
przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

RADA PEDAGOGICZNA
3.8.

3.9.

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w
zakresie realizacji jego statutowych zadań. W skład Rady
Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w danej
placówce. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor
Przedszkola:
1)

w posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym
osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na
wniosek rady pedagogicznej;

2)

zebrania mogą być organizowane na wniosek organu
sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy
przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo co
najmniej jednej trzeciej członków rady pedagogicznej.

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

3.10. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane:
1)
2)
3)
4)

w związku z rozpoczęciem roku szkolnego (organizacyjna);
po zakończeniu pierwszego półrocza (podsumowująca pracę za
ten okres);
w związku z zakończeniem roku szkolnego (podsumowująca
pracę za dany rok szkolny);
w miarę potrzeb.

3.11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1)
2)

zatwierdzanie planów pracy placówki;
podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów
pedagogicznych w przedszkolu;
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3)
4)
5)
6)
7)

.

ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
przedszkola;
przygotowanie projektu Statutu Przedszkola oraz
przedstawienie propozycji jego zmian ;
ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć;
powołanie dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej (na
wniosek organu prowadzącego) wchodzących w skład Komisji
Konkursowej na stanowisko Dyrektora Przedszkola;
ustalanie regulaminu swojej działalności.

3.12. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)

2)
3)
4)

5)
6)
7)

organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną
organizację pracy w ciągu tygodnia;
projekt planu finansowego przedszkola;
wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń,
nagród i innych wyróżnień;
propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia
zasadniczego i dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych;
propozycje dyrektora w sprawach kwalifikacji dzieci do
przedszkola;
pracę dyrektora na wniosek organu prowadzącego lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny;
na wniosek organu prowadzącego przedłużenie nominacji
dyrektora na następną kadencję;

3.13.Rada Pedagogiczna decyzje podejmuje w formie uchwał:
1)
2)

3.14.

uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej
członków.
Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady
pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie
powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór
pedagogiczny.

Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska
kierowniczego w placówce.
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3.15. Rada Pedagogiczna wnioskuje o ustalenie ramowego rozkładu dnia
uwzględniając zasady ochrony zdrowia i higieny pracy oraz
oczekiwania rodziców (prawnych opiekunów).
3.16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
3.17. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych
na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro
osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników.
3.18. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do
rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania
stanowisk, co do podjęcia decyzji.
3.19.

Rada pedagogiczna przejmuje kompetencje rady przedszkola, jeśli w
przedszkolu nie działa taki organ.

3.20.

Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin
Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców
3.21.

Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola
reprezentującym opinie rodziców we wszystkich sprawach
przedszkola, współpracującym z dyrektorem przedszkola i radą
pedagogiczną:
1)

rada rodziców reprezentuje rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola;

2)

rada rodziców spośród swoich członków wybiera prezydium
rady oraz jej przewodniczącego.

3.22. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1)

uchwalenie własnego regulaminu;

2)

opiniowanie projektów innowacji i eksperymentów
pedagogicznych;
wnioskowanie o zmiany w statucie przedszkola;

3)
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4)
5)
6)

7)

8)
9)
10)
11)

.

wnioskowanie o zorganizowanie zajęć dodatkowych w danym
roku szkolnym, a dyrektor organizuje poprzez Zakład Pomocy
Szkole.
występowanie do dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw
przedszkola;
występowanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami oceny działalności Przedszkola, dyrektora lub
nauczycieli zatrudnionych w placówce;
współuczestniczenie w organizowaniu wycieczek oraz imprez
kulturalnych dla dzieci i rodziców;
typowanie przedstawicieli do Komisji Konkursowej na
stanowisko dyrektora Przedszkola na wniosek organu
prowadzącego;
typowanie swoich przedstawicieli do pracy w komisji
kwalifikującej dzieci do przedszkola;
na wniosek dyrekcji opiniowanie pracy nauczyciela
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego po
zrealizowaniu stażu;
w celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada
rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek
rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania tych
funduszy określa regulamin rady rodziców.

3.23. Organizację pracy oraz sposób wyboru rady określa Regulamin
Rady Rodziców.
3.24.

Organy przedszkola mają możliwość:
1)
2)
3)

swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach
swoich kompetencji określonych w ustawie;
wymiany informacji o podejmowanych i planowanych
działaniach lub decyzjach;
współdziałania w zakresie rozwiązywania problemów
dotyczących działalności przedszkola.

3.25. Organy przedszkola mają możliwość współdziałania ze sobą:
1)

dyrektor przekazuje informacje, zarządzenia MEN, KO,
uchwały Rady Miasta na posiedzeniach rady pedagogicznej oraz
w zeszycie zarządzeń;
20
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2)
3)

.

rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski na
zebraniach plenarnych i szkoleniowych;
rada rodziców, rodzice współdziałają z dyrektorem i radą
pedagogiczną poprzez formy wymienione w § 15.3.

3.26. Koordynatorem działania organów w przedszkolu jest dyrektor
przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość
swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
3.27.

Kwestie sporne między organami przedszkola na terenie placówki
rozpatruje powołana do tego celu komisja, którą tworzą: dyrektor,
dwóch przedstawicieli Rady Rodziców i dwóch przedstawicieli
Rady Pedagogicznej.
1)
2)
3)

decyzje w spornych sprawach podejmowane są zwykłą
większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków
komisji;
posiedzenia komisji są protokołowane;
dokumentacja z tego zakresu jest przechowywana w kancelarii
przedszkola.

3.28. W razie braku możliwości rozstrzygnięcia w sprawach spornych na
terenie placówki, strony mają prawo do zwrócenia się o jego
rozstrzygnięcie:
1)
2)
3)
4)

rada pedagogiczna & dyrektor do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub organu prowadzącego;
rada rodziców & dyrektor do organu sprawującego nadzór
pedagogiczny lub do organu prowadzącego;
rada rodziców & rada pedagogiczna do dyrektora;
dyrektor & rada rodziców & rada pedagogiczna do organu
prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
wezwany organ jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane
strony.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja Przedszkola.
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§4.1. 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, zainteresowań,
uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności:
1)

2)
3)

liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25;
w oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna
wynosić od 15 do 20 w tym 3 – 5 niepełnosprawnych;
dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do placówki po
przedłożeniu orzeczenia poradni psychologiczno –
pedagogicznej, określającej ich poziom rozwoju
psychofizycznego i stan zdrowia.

§ 6.1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na
podstawie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez
nauczyciela i zatwierdzonego przez dyrektora z zestawu programów
dopuszczonych przez MEN albo programu własnego opracowanego przez
nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej
i
eksperymentalnej.
6.2.

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu
mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe:
6.3.

1) zajęcia te są finansowane przez rodziców (oprócz religii) i realizowane w
czasie pobytu wychowanków w przedszkolu;
1.a. rodzice upoważniają dyrektora przedszkola do organizacji i
dysponowania środkami finansowymi uzyskanymi z zajęć
dodatkowych,
1.b. uzyskane środki finansowe przeznaczone są na zakup zabawek, pomocy
dydaktycznych, wyposażenia przedszkola, remonty i bieżące potrzeby
placówki;
2) osoby prowadzące zajęcia dodatkowe posiadają wymagane kwalifikacje
zgodne z obowiązującymi przepisami;
3) osoby prowadzące zajęcia dodatkowe opracowują programy na dany rok
szkolny;
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4) realizacja zajęć dodatkowych, o które wnioskują rodzice regulowana jest
ilością zgłoszonych dzieci, warunkami lokalowymi przedszkola i zasadą
umiaru tak, by nie obciążać nadmiernie dziecka.
5) czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w szczególności zajęć
umuzykalniających, nauki języka obcego, religii i zajęć logopedycznych
powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i
wynosić:
z dziećmi 3 – 4 letnimi około 15 minut;
z dziećmi 5 – 6 letnimi około 30 minut;
6) przedszkole w ramach zajęć dodatkowych może organizować zajęcia z
gimnastyki korekcyjnej dla dzieci z odchyleniami w prawidłowej
budowie ciała oraz obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej i z
niektórymi zaburzeniami przewlekłymi;
kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej
określają odrębne przepisy;
7) nauka religii jest organizowana dla grupy nie mniejszej niż 7 dzieci i
odbywa się w wymiarze dwóch zajęć tygodniowo (właściwych dla
danego poziomu nauczania). Warunki i sposób organizowania regulują
odrębne przepisy;
8) nauczyciele przedszkola sprawują opiekę nad dziećmi nie
uczęszczającymi na religię.
Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w
przedszkolu określają odrębne przepisy.
6.4.

§ 7.1. Przedszkole jest dwuoddziałowe. Dyrektor sprawuje bezpośredni nadzór
nad tymi oddziałami
§ 8.1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku
szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez
dyrektora. Arkusz organizacji zaopiniowany przez radę pedagogiczną
i kuratora oświaty zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
8.2. W arkuszu organizacji określa się w szczególności:
1)
2)

liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów;
liczbę pracowników w tym pracowników zajmujących
stanowiska kierownicze;
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ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych
przez organ prowadzący przedszkole;
czas realizacji podstawy programowej w danym roku szkolnym.

8.3.

Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 50.

8.4.

W przedszkolu łącznie są 2 oddziały zbliżonych wiekowo.

8.5.

Liczba oddziałów w zależności od potrzeb i możliwości
organizacyjnych placówki może ulec zmianie.

8.6.

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana
jest w godzinach 800- 1300.

8.7.

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

8.8.

Dyrektor przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami)
podpisuje umowę.

§9.1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań
rodziców (prawnych opiekunów):

Ramowy rozkład dnia Przedszkola nr6
oddziały 10 godzinne.
6.00– 8.00

Schodzenie się dzieci. Rozmowy indywidualne. Zabawy w
kącikach zainteresowań, w małych zespołach. Praca
wyrównawcza, indywidualna, udział dzieci w przygotowaniu
materiałów do zajęć.
Zajęcia i zabawy ruchowe.
8.00 – 8.30 Czynności samoobsługowe. Przygotowanie do śniadania.
8.30 – 9.00 Śniadanie.
9.00 – 12.00 Zajęcia organizowane z całą grupą według planu nauczyciela.
Zabawy swobodne, kierowane, spontaniczne i podejmowane z
inicjatywy dzieci. Zabawy i zajęcia utrwalające. Zabawy na
powietrzu, spacery, gry zespołowe, praca z literaturą dziecięcą.
12.30 – 13.00 Obiad.
13.00 – 14.00 Odpoczynek. Zajęcia relaksacyjno – wyciszające .
14.00 – 15.00 Czynności samoobsługowe. Podwieczorek.
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15.00 – 17.00 Ćwiczenia utrwalające, zabawy dowolne w sali i na powietrzu.
Czynności gospodarczo – porządkowe. Praca z literaturą
dziecięcą.
9.2.

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.

§10.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący:
1)
2)

3)

przedszkole jest czynne w godzinach od 600 do 1700;
czas pracy przedszkola oraz terminy przerw w pracy placówki
ustalane są przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola;
czas przeznaczony na realizację podstawy programowej
wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin
dziennie.
10.2.
Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi pięć dni
( bez sobót):

1)

przedszkole świadczy usługi w soboty wg ustalonego przez
organ prowadzący harmonogramu przedszkoli dyżurujących
(harmonogram umieszcza się w danym roku szkolnym na
tablicy informacyjnej).
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 placówki.
10.3.

10.4.
W przedszkolu mogą być organizowane oddziały
integracyjne.
1)

oddziały integracyjne organizuje się w celu umożliwienia
wychowankom niepełnosprawnym zdobycia wiedzy
i umiejętności na miarę ich możliwości w warunkach
przedszkola.
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Przedszkole prowadzi dla dzieci bezpłatne nauczanie i
wychowanie
w zakresie nie przekraczającym podstaw programowych
wychowania przedszkolnego.
10.5.

Przedszkole umożliwia odpłatne wyżywienie składające
się z trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku,
1) dyrektor przedszkola proponuje stawkę żywieniową za posiłki
jednego dziecka zawiera porozumienie z organem prowadzącym,
10.6.

2) koszty związane z wyżywieniem pokrywają w całości rodzice.
3) dzieci podczas pobytu w przedszkolu mogą korzystać
z wyżywienia wg uznania rodziców.
10.7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom
przysługuje zwrot kosztów dziennej stawki żywieniowej odliczany od
opłaty za następny miesiąc.
10.8. opłata za świadczenia przedszkola przekraczające realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi
przypadku:
1) nie funkcjonowania przedszkola z przyczyn lezących po stronie
placówki w wysokości proporcjonalnej, tj.1/21 opłaty miesięcznej za
każdy dzień przerwy w działalności placówki zgodnie z podpisaną
umową,
2) nieobecności dziecka w przedszkolu co najmniej 14 dni
kalendarzowych w ciągłości w wysokości proporcjonalnej tj. 1/21
opłaty miesięcznej za każdy dzień nieobecności,
3) opłaty podlegające zwrotowi zalicza się na poczet opłat za następny
miesiąc, a w przypadku niemożliwości takiego rozliczenia, zwraca się
rodzicom w sposób przez nich pisemnie wskazany.
4) Nieodebrane w ciągu roku zwroty opłat przeznacza się na koszty zajęć
opiekuńczo- wychowawczych oraz dydaktycznych przekraczających
podstawę programową w przedszkolu.
10.9. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu rodzice wnoszą do 10 dnia
każdego miesiąca.
10.10. 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.
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10.11. Powyższe należności mogą być odroczone, rozłożone na raty,
umorzone w części lub całości w przypadku wystąpienia
uzasadnionego, ważnego powodu rodzica lub prawnego opiekuna
dziecka
10.12. Odroczenie, rozłożenia na raty lub umorzenie zaległości może nastąpić
na pisemny wniosek rodzica, prawnego opiekuna dziecka lub dyrektora
przedszkola.
10.13. Podjęcie decyzji o odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na raty
lub umorzeniu zaległości musi być poprzedzone postępowaniem
wyjaśniającym.
10.14. Odroczenie terminu płatności za świadczenia, o których mowa
w pkt 5 może nastąpić w przypadku trudnej sytuacji finansowej
rodziców (prawnych opiekunów) dziecka pod warunkiem
regularnego uiszczania dotychczasowych opłat.
10.15. W przypadku rozłożenia zaległości na raty dyrektor ustala terminy
i wysokość poszczególnych rat, a rodzic zobowiązuje się w formie
pisemnej do ich przestrzegania.
10.16. Zaległość za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez Miasto
Lublin, o których mowa w pkt 6 odroczone lub rozłożone na raty,
powinny zostać spłacone do końca roku szkolnego, w którym
dziecko uczęszcza do przedszkola.
10.17. Uregulowanie zaległości będzie warunkiem przyjęcia dziecka do
przedszkola na następny rok szkolny.
10.18. Umorzeniu zaległości, o których mowa w pkt 6 w części lub
w całości dokonuje dyrektor przedszkola w szczególnie trudnej
sytuacji losowej rodziny dziecka.
10.19. W przypadku rezygnacji z usług przedszkola w danym roku
szkolnym, w trakcie trwania miesiąca dyrektor może umorzyć
zaległości, o których mowa w pkt 6
proporcjonalnie do okresu nieobecności dziecka w przedszkolu.
10.20. Rodziny posiadające troje i więcej dzieci na wyłącznym
utrzymaniu w wieku do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli się
kształcą dalej – do ukończenia 24 lat natomiast, jeśli jest dziecko
niepełnosprawne w znacznym stopniu bez ograniczenia wieku,
uiszczają tylko opłatę wynoszącą wielokrotność określonej stawki
27
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żywieniowej w danym miesiącu.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.
§11.1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników nie będących
nauczycielami.
1) Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu mogą korzystać z posiłków
przygotowanych w placówce za odpłatnością.
2) Wysokość opłat za korzystanie z wyżywienia przez pracowników
przedszkola ustala Dyrektor przedszkola w porozumieniu z
Prezydentem Miasta Lublin.
11.2. Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje
zgodne z obowiązującymi przepisami.
11.3. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania
związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi
funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
11.4. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą
i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania,
odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka
i respektuje jego prawa.
Do zakresu zadań nauczyciela należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej
i opiekuńczej w powierzonym oddziale, opartej na znajomości
dziecka, jego środowiska rodzinnego, zgodnie z obowiązującym
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności
i zainteresowań;
3) prowadzenie obserwacji dziecka 3-4-letniego mających na celu
poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz
dokumentowanie tych obserwacji. Z początkiem roku
poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły
podstawowej przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna – wstępna i końcowa).
stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania
i
wychowania;
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4) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas
pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i
spacerów, itp.;
5) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno – pedagogiczną, lekarską i inną;
6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
7) aktywne uczestnictwo w tworzeniu programów przedszkola;
8) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych
oraz troska o estetykę pomieszczeń;
eliminowanie przyczyn niepowodzeń dziecka;
9) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach
wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców
(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających z programu
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i
uzyskiwaniu informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i
rozwoju;
10) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień
i uchwał;
11) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
12) inicjowanie, organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;
13) realizacja innych zadań zlecanych przez dyrektora przedszkola,
wynikających z bieżącej działalności placówki.

1)
2)
3)

4)

11.5.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z
obowiązującymi przepisami:
Dziennik Zajęć.
Plany pracy wychowawczo-dydaktycznej.
Dokumentację obserwacyjną .
Współpracę z rodzicami
5) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy
metodycznej i merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola, rady
pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym
zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.
11.5. Nauczyciel przygotowuje dwa razy w roku autoewaluację
swojej pracy. Pisemne opracowania dostarcza dyrektorowi w
wyznaczonym terminie.
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11.6. Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu
programów placówki.
11.7.
Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym
wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W
ramach czasu pracy nauczyciel
obowiązany jest realizować:
Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone
bezpośrednio z wychowankami w wymiarze: 22 godziny tygodniowo
w grupie dzieci 6 letnich i łączonych z dziećmi 6 letnimi;
i 25 godzin tygodniowo w grupie dzieci 3 – 4 – 5 letnich;
2. zajęcia i czynności związane z organizacją zebrań grupowych i
ogólnych z rodzicami;
1.

zajęcia i czynności związane z przygotowaniem i uczestniczeniem
w uroczystościach przedszkolnych;
4. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do pracy
wychowawczo – edukacyjnej;
5. prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy i przedszkola.
3.

11.8.
Nauczyciel dba o dobre imię wykonywanego zawodu
poprzez nienaganną postawę etyczno – moralną.
11.9.
Nauczyciel ma prawo wyboru programu wychowania
przedszkolnego spośród programów dopuszczonych do użytku
szkolnego. Na wniosek nauczyciela zatwierdza dyrektor.
11.10.
Nauczyciel ma prawo opracowania własnego
programu wychowania przedszkolnego.
1)

dopuszczenie do użytku własnego programu regulują odrębne
przepisy.
11.11.
1)
2)
3)
4)

Do podstawowych zadań nauczyciela religii należy:

realizowanie programu zatwierdzonego poprzez właściwe
władze kościelne;
kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański
system wartości;
wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa w prawdzie;
podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej
dzieci;
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kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego
człowieka i wspólnotę kościoła oraz wrażliwości na krzywdę;
głoszenie słowa bożego;
organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
11.12.
Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
11.13.
logopedę.

Przedszkole może zatrudnić psychologa, pedagoga i

11.14.
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy
administracji i obsługi, ich podstawowym zadaniem jest
zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji
publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i
czystości.
11.15.
Pracownikami nie będącymi nauczycielami są:
samodzielny referent do spraw zaopatrzenia, referent,
kucharz, pomoc kuchenna, pomoc nauczycielki, woźne,
pracownik gospodarczy, dozorcy:
1)

2)
3)

w przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska
niepedagogiczne nie wymienione w ust. 16 jeżeli zaistnieje
potrzeba wynikająca ze zmian organizacyjnych bądź
poszerzenia samodzielności placówki przez organ prowadzący
przedszkole;
pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do
współdziałania i wspomagania nauczycieli w realizacji zadań
wychowawczo – opiekuńczych dla dobra dziecka;
szczegółowy zakres czynności na poszczególne stanowiska
pracy ustala dyrektor przedszkola kierując się organizacją,
potrzebami oraz obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
11.16.
Samodzielny referent do spraw zaopatrzenia
sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola:

1)
2)
3)

załatwia sprawy związane ze stanem używalności pomieszczeń
i sprzętu przedszkola (remonty, konserwacja);
zaopatruje przedszkole w żywność, sprzęt i środki czystości;
nadzoruje sporządzanie posiłków uwzględniając gramaturę
i wymogi prawidłowego żywienia dzieci w wieku
przedszkolnym;
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sporządza jadłospisy zgodnie z wymaganiami zdrowotnymi;
uczestniczy w ogólnych zebraniach rodziców, naradach
roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady
pedagogicznej;
prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
systematycznie prowadzi dziennik żywieniowy;
prowadzi pogotowie kasowe zgodnie z obowiązującymi

przepisami;
9)

Inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z
organizacji pracy.

11.18 Referent zobowiązany jest do:
1) wykonywania prac biurowych zlecanych przez dyrektora,
związanych z obsługą biurowo-kadrową placówki,
2) sporządzanie zleconych pism, zestawień itp. z użyciem
komputera,
3) obsługiwanie Internetu i poczty elektronicznej przedszkola,
4)
pomoc
dyrektorowi
w
sporządzaniu
wymaganych
odpowiednimi przepisami programów elektronicznych,
5)
pogłębianie swojej wiedzy dotyczącej obowiązków służbowych
poprzez udział w szkoleniach i samokształceniu
6)
korzystania z komputera w sposób zgodny z przepisami
o prawie autorskim, zachowania w tajemnicy kodu dostępu do
komputera,
7)
wykonywania innych poleceń dyrektora, o ile wynikają
z zasady prawidłowego funkcjonowania placówki.

11.19

. Pomoc nauczycielki obowiązana jest:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do
wychowanków wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu
dnia;
współuczestniczyć w organizowaniu zabaw i zajęć w sali i w
ogrodzie;
utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
przygotowywać materiały i pomoce do zajęć;
postępować w procesie wychowania zgodnie z kierunkiem
pracy ustalonym przez nauczycielkę;
zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola.
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11.20.Woźna obowiązana jest:
1)

utrzymywać wzorową czystość w wyznaczonych
pomieszczeniach;
2) wykonywać czynności związane z obsługą dzieci w czasie
pobytu ich w przedszkolu;
3)
dbać o powierzony sprzęt i funkcjonalność pomieszczeń
przedszkolnych z uwzględnieniem higieny i bezpieczeństwa;
4)
higienicznie podawać dzieciom posiłki;
5)
zmywać i wyparzać naczynia po posiłkach;
6)
prać pościel przedszkolną;
7)
pomagać nauczycielce (w określonym zakresie)
w przygotowaniu, prowadzeniu i likwidacji zajęć dydaktyczno –
wychowawczych oraz czynnościach samoobsługowych dziecka;
8)
zapewnić dzieciom opiekę i bezpieczeństwo w czasie pobytu
w przedszkolu i w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
9) pełnić dyżur w holu przedszkola (podczas przyprowadzania
i odbierania dzieci) według ustalonego harmonogramu.
11.21.

Kucharz obowiązany jest:
1) przyrządzać punktualnie zdrowe i kaloryczne posiłki;
2) koordynować pracę pozostałych pracowników kuchni;
3) przyjmować produkty z magazynu , kwitować ich odbiór
w raportach żywieniowych i dbać o ich racjonalne
wykorzystanie;
4) wydawać porcje o ustalonych godzinach i w ustalonych
ilościach;
5) prowadzić magazyn podręczny;
6) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny
i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych, sprzętu i naczyń
wg. aktualnych wymogów sanitarno – higienicznych;
7) brać udział w ustalaniu jadłospisów;
8) pobierać i przechowywać próby żywieniowe zgodnie
z obowiązującymi przepisami.
Pomoc kucharza obowiązany jest pomagać
kucharzowi w przygotowaniu posiłków zgodnie z zasadami
higieny, estetyki i przepisami zachowania wartości odżywczych
produktów:
11.22.

1)
kuchenne;

utrzymywać w czystości pomieszczenia, sprzęt i naczynia
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2)
załatwiać zlecone czynności związane z zakupami
i dostarczeniem produktów;
3)
samodzielnie przygotowywać posiłki zgodnie z normami
i zasadami żywieniowymi w czasie nieobecności kucharki.

11.23.

Robotnik gospodarczy obowiązany jest:

1) strzec mienia przedszkola;
2) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku
(odśnieżanie, grabienie liści i zamiatanie);
3) dbać o zieleń na terenie placu przedszkola;
4) służyć pomocą w transporcie towarów zakupionych do
przedszkola;
5) dbać o zapewnienie bezpiecznych warunków w placówce i na
terenie przedszkola.
11.24.

Dozorca nocny obowiązany jest:
1) strzec mienia przedszkola w czasie swojego dyżuru,
2) nadzorować ogrzewanie placówki,
3) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora, wynikające z
zasady właściwej organizacji pracy w placówce.

11.25.

Pracownicy zatrudnieni w przedszkolu zobowiązani są do:

1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)

zapewnienia sprawnego działania przedszkola jako instytucji
publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie
i czystości;
przestrzegania ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w
sposób jak najbardziej efektywny;
dążenie do uzyskania w pracy jak najlepszych wyników
i przejawiania w tym celu inicjatywy;
przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
oraz przepisów przeciwpożarowych;
poddawania się okresowym szkoleniom oraz badaniom
lekarskim według obowiązujących przepisów na danym
stanowisku pracy;
odpowiedzialności materialnej za powierzony majątek
przedszkola;
czynnego udziału w naradach i szkoleniach;
wykonywania innych czynności wynikających z organizacji
przedszkola.
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11.26.

Ponadto każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest do:

1)
2)

11.27.

.

współpracy z innymi pracownikami;
tworzenia dobrego klimatu w placówce, przestrzegania kultury
w kontaktach z dziećmi, rodzicami i współpracownikami oraz
osobami odwiedzającymi przedszkole.

Dyrektor przedszkola zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązków
oraz przydziału dodatkowych czynności wynikających z
organizacji pracy przedszkola.

§12.1. W przypadku, gdy w przedszkolu zostanie utworzonych, co najmniej
6 oddziałów lub oddziały zlokalizowane są w różnych miejscach albo,
w których co najmniej dwa oddziały pracują dłużej niż dziesięć godzin
dziennie może być utworzone stanowisko wicedyrektora przedszkola.

§ 13.1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego
lub dwu nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub
realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych
opiekunów).
13.2.
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy
wychowawczej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele)
opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania
dzieci do przedszkola.
§ 14.1. W przypadku utworzenia oddziałów integracyjnych zatrudnia się
dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie
pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne.

ROZDZIAŁ VI
Rodzice i wychowankowie.
§15.1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich
wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
1)
2)

poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec
dzieci;
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3)

.

włączenia ich w działalność przedszkola.

15.2. Nauczyciel opracowuje plan pracy dydaktyczno-wychowawczej ,
z którym zapoznaje rodziców.
15.3. Nauczyciel planuje i prowadzi różne formy kontaktów
i współpracy z rodzicami (prawnymi opiekunami) dotyczące spraw
wychowawczych i nauczania dzieci.
15.4. Współdziałanie realizowane jest poprzez:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)

zebrania ogólne 1 x w roku;
systematyczne informacje o pracy przedszkola na tablicach
ogłoszeń i codzienne kontakty;
organizowanie stałych konsultacji dla rodziców według
ustalonego harmonogramu (1 x w miesiącu);
organizowanie zajęć otwartych dla rodziców (2 x w roku);
organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany
informacji oraz dyskusji na tematy wychowawczo –
dydaktyczne ( nie rzadziej niż raz na kwartał lub częściej na
wniosek rodziców lub nauczycieli);
uroczystości przedszkolne i rodzinne;
zbieranie opinii o jakości pracy;
kontakty indywidualne z inicjatywy rodziców.

15.5. Podejmowanie innych form współpracy uzależnione jest od potrzeb
rodziców, nauczycieli i dyrektora.
15.6. Zakres współdziałania z rodzicami planowany jest na dany rok.
15.7. Rodzice przekazują informacje dotyczące wskazań lekarskich
opracowanej ankiecie, które wpisane są do zeszytu metodycznego
grupy.
15.8. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma prawo do:
1)

2)

znajomości zadań wynikających z programu pracy przedszkola,
oraz programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
jego zachowania i rozwoju;
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3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

.

uzyskiwania porad oraz wskazówek od nauczycieli w
rozpoznawaniu przyczyn, trudności wychowawczych oraz
doborze metod udzielania dziecku pomocy;
uzyskiwania pomocy w rozpoznaniu możliwości rozwojowych
dziecka i podjęcia wczesnej interwencji;
wyboru rodzaju zajęć dodatkowych, w których dziecko ma
uczestniczyć spośród oferty proponowanej oraz zaproponowania
innych zajęć. Ich realizacja regulowana jest ilością zgłoszonych
dzieci, warunkami lokalowymi Przedszkola i zasadą zachowania
umiaru, tak by nie obciążać nadmiernie dziecka;
aktywnego włączania się w życie przedszkola, współtworzenia
go;
współuczestniczenia w edukacji prowadzonej przez
Przedszkole dla rodziców: konsultacjach indywidualnych,
zebraniach, spotkaniach, imprezach, itp.;
życzliwej atmosfery, zrozumienia, a przede wszystkim
dyskrecji podczas kontaktów z nauczycielami i dyrektorem;
wnoszenia wniosków i opinii na temat pracy Przedszkola;
zgłaszania swoich życzeń i uwag Dyrektorowi Przedszkola
osobiście;
wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola
organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną
poprzez swoje przedstawicielstwo, radę rodziców;
rodzice jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą
występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola
w obronie jego praw w przypadku jeśli takie zostały naruszone.

15.9. Rodzice mają prawo do wypisania dziecka z przedszkola w czasie
roku szkolnego po uprzednim dwutygodniowym pisemnym
powiadomieniu dyrektora o rezygnacji.

15.10.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Obowiązkiem rodziców jest:
przestrzeganie niniejszego statutu;
przekazanie przyprowadzonego dziecka do przedszkola osobie
pełniącej dyżur w szatni;
terminowe wnoszenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu
według wysokości i zasad ustalonych przez organ prowadzący;
terminowe wnoszenie opłat za organizowane w przedszkolu na
wniosek rodziców zajęcia dodatkowe;
przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
informowanie o przyczynach nieobecności dziecka
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w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach
pokarmowych i chorobach zakaźnych;
7) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory
i pomoce;
8) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców
podjętych w ramach ich kompetencji;
9) przestrzegania regulaminu przedszkola, umieszczonego w kąciku
dla rodziców;
10) zapoznawanie się z informacjami zamieszczanymi na tablicach
ogłoszeń i w kąciku dla rodziców;
11) współdziałanie z przedszkolem w realizacji jego zadań;
12)
troszczenie się o zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka, jego
harmonijny rozwój i przygotowanie go do życia w
społeczeństwie;
13)
dopełnienie czynności związane ze zgłoszeniem dziecka 6 –
letniego podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania
przedszkolnego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej, a także zapewnienie regularnego
uczęszczania dziecka na zajęcia.
15.11.Informacji o dziecku udzielają nauczyciele, a w sytuacjach
szczególnych dyrektor przedszkola.
15.12.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo –
dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość:
1)

nauczycielki danego oddziału wspólnie na bieżąco w cyklu
miesięcznym opracowują plan pracy wychowawczo –
dydaktycznej który zawiera:
a) zadania programowe;
b) cele szczegółowe;
c) tematykę kompleksową realizowaną poprzez różnorodne
formy i metody aktywizujące;
d) pracę indywidualną z dzieckiem;
e) współpracę z rodzicami.

2) nauczyciel sporządza zapis dziennej pracy w dzienniku zajęć
uwzględniając w nim zdobyte przez dzieci wiadomości
i umiejętności.
15.13.W celu poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci
nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne i dokumentuje je:
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nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne dzieci 3-4letnich i diagnozę wstępną i końcową dzieci 5-6-letnich, co
najmniej dwa razy w roku rejestruje spostrzeżenia na arkuszach
obserwacyjnych i diagnostycznych;
2) wyłania dzieci do pracy indywidualnej w celu skutecznego
wspomagania ich rozwoju;
3) dokumentację gromadzi w indywidualnej teczce dziecka, która
zawiera:
a) kwestionariusz – dane dziecka;
b) arkusz obserwacyjny;
c) ankietę, wywiad z rodzicami;
d) opinie uzyskane od specjalistów (wyłonione dzieci);
e) harmonogram pracy kompensacyjno – wyrównawczej
(wybrane dzieci do pracy indywidualnej);
4) przedstawia radzie pedagogicznej i rodzicom osiągnięcia
dziecka będące wynikiem tej pracy.
1)

15.14.Nauczyciel prowadzi współpracę ze specjalistami świadczącymi
pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną
(§ 2.11.)
15.15.Nauczyciel współpracujący ze specjalistami świadczącymi pomoc
psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną w celu
minimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, emocjonalnych
i innych inicjuje różne formy pomocy wychowawczej:
1)
2)
3)

w zależności od potrzeb kieruje za zgodą rodziców na
diagnozowanie dzieci z zaburzeniami rozwojowymi;
tworzy indywidualne programy terapeutyczne, prowadzi zajęcia
kompensacyjno – wyrównawcze i relaksujące;
współpracuje z rodzicami, prowadząc doradztwo
psychologiczno – pedagogiczne.

§16.1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 6 lat z zastrzeżeniem
ust. 2, 2a
16.2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być
objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do
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końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat.
16.2a W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola
może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
16.3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale
przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej.
16.3a Obowiązek, o którym mowa w ust. 3 rozpoczyna się z
początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym dziecko kończy 6 lat.
16.4.

1)
2)

3)
4)

5)

6)

Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności:
rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w oparciu
o złożone przez rodziców (opiekunów prawnych) karty
zgłoszenia dziecka;
rodzice zobowiązani są złożyć kartę zgłoszenia dziecka do
przedszkola w terminie określonym przez organ prowadzący i
podanym do informacji przez dyrektora przedszkola poprzez
tablicę informacyjną;
o przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor
przedszkola (w szczególnych przypadkach w porozumieniu z
radą pedagogiczną i radą rodziców);
jeżeli liczba zgłoszonych dzieci do przedszkola przekracza
liczbę miejsc dyrektor powołuje komisję w skład, której
wchodzi: dyrektor jako przewodniczący, przedstawiciel rady
pedagogicznej, rady rodziców i działających na terenie placówki
związków zawodowych;
do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmuje się dzieci
sześcioletnie i pięcioletnie; dzieci matek lub ojców samotnie
wychowujących dzieci; matek lub ojców, wobec których
orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień
niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy, albo
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie
odrębnych przepisów; dzieci
z rodzin zastępczych, wychowankowie Domu Dziecka nr 3
w Lublinie;
komisja w miarę możliwości przestrzega zasady pozostawiania
w przedszkolu dzieci już uczęszczających i ich rodzeństwa;
40

STATUT PRZEDSZKOLA NR 6 W LUBLINIE

7)
8)
9)
10)
11)

16.5.

.

rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji komisji do
ponownego rozpatrzenia na miejsca zwolnione w ciągu roku
szkolnego;
liczba dzieci przyjętych nie powinna być większa od liczby
miejsc w przedszkolu i obowiązującej normy na oddział;
decyzja komisji jest ostateczna, jeżeli jest zgodna ze statutem;
w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza
liczby miejsc, decyzję w sprawie przyjęć podejmuje sam
dyrektor;
dyrektor może dokonywać przyjęć do przedszkola w trakcie
całego roku szkolnego w miarę posiadanych miejsc.
Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:

1)

właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo
– dydaktycznego;
2)
znajomości umów dotyczących pobytu w przedszkolu;
3)
życzliwego podmiotowego traktowania ;
4)
wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami
w przypadku rozłączenia z nimi;
5)
indywidualnego, wielostronnego rozwoju;
6)
pełnej akceptacji;
7)
swobody myśli, sumienia i wyznania;
8)
pomocy i ochrony przed grożącymi niebezpieczeństwami;
9)
tożsamości i własności;
10)
godności, szacunku i nietykalności osobistej;
11) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań, korzystania
z dóbr kultury.
16.6. Jednocześnie dziecko jest zobowiązane do:
1) Przestrzegania umów zawartych w oddziale dotyczących:
a)
b)
c)
d)
e)

kontaktów z rówieśnikami;
korzystania z zabawek i uczestnictwa w zabawach;
kontaktów z dorosłymi;
zachowania w określonych sytuacjach i miejscach;
dbałości o higienę i zdrowie własne i innych.

2) Ponadto ma obowiązek:
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a) poszanowania cudzej własności;
b) przestrzegania zasad bezpieczeństwa;
c) poszanowania dla indywidualności osób z otoczenia
i odnoszenia się z szacunkiem do pracowników przedszkola;
d) przestrzegania wartości powszechnie uznawanych tj.: miłość,
szacunek, godność, prawda, dobro, piękno;
e) zdyscyplinowanego zgłaszania się na zbiórki, zwłaszcza
w czasie spacerów i wycieczek.
SYSTEM NAGRÓD I KAR
16.7. Procedury na wypadek naruszenia praw dziecka:
1)
2)
3)

rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola;
dyrektor ma obowiązek zbadać sprawę i odpowiedzieć
rodzicowi w ciągu 7 dni;
w przypadku nie akceptowania przez rodzica decyzji dyrektora,
rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub
sprawującego nadzór pedagogiczny.
W przypadku, gdy rodzice (opiekunowie) zalegają z opłatami za
pobyt dziecka w przedszkolu przez okres 1 miesiąca dyrektor
przedszkola skreśla dziecko z listy wychowanków po uprzednim
powiadomieniu rodzica ( opiekuna) na piśmie i wyznaczeniu
dodatkowego terminu do uiszczenia należności, a w przypadku
dziecka 6-letniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka
do innego oddziału realizującego podstawę programową
wychowania przedszkolnego.

16.8.

16.9. Skreślenie dziecka z listy Przedszkola nie zwalnia rodziców
z obowiązku uregulowania należnej opłaty za przedszkole.
16.10.

1)

Dziecko może być również skreślone z listy przedszkola
w przypadku:
nie zgłoszenie się dziecka przyjętego do przedszkola na nowy
rok szklony bez usprawiedliwienia po upływie 14 dni.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe.
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§17.1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności
przedszkolnej – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi
i administracji.
17.2.
Zmiana statutu może być dokonana uchwałą Rady
Pedagogicznej.
17.3. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich
zainteresowanych ustala się:
– wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,
– udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora
przedszkola.
17.4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w
przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego
statutu.
17.5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z
odrębnymi przepisami.
17.6. W sprawach nieregulowanych niniejszym statutem mają
zastosowanie przepisy ogólne i resortowe.
17.7. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki
budżetowej,
1) Obsługę finansowo - księgową przedszkola w zakresie prowadzenia
rachunkowości, dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywania
wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
z planem finansowym, dokonywanie wstępnej kontroli kompletności
i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i
finansowych prowadzi Dział Finansowo Księgowy
w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.
§18.1. Niniejszy statut stanowi jednolity tekst opracowany na podstawie
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół (Dz. U. Nr. 61, poz. 624) wraz ze zmianami
wprowadzonymi rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 31 stycznia 2002 r. zmieniającymi rozporządzenie w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych
szkół ( Dz. U. Nr. 10, poz. 96).
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Wprowadzone zmiany i uchwalono na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej w dniu 12 września 2008r. Uchwałą 7/0 8.
Tekst ujednolicony obowiązuje z dniem uchwalenia zmian.
18.3.
Statut przedszkola zakończono na rozdziale VII §18
ust. 3.
18.2.

Przewodniczący rady pedagogicznej
Rada Pedagogiczna
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