
STATUT 

Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ ARKA” 

22-100 Chełm, ul. 11 Listopada 2 w Chełmie 

(tekst jednolity) 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018 r., poz. 996 ) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty art. 84 (Dz. U. z 2018 r.                              

poz. 1457, 1560, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 761) 

 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedszkole Integracyjne „ARKA” w Chełmie jest placówką niepubliczną. 

2. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole 

Integracyjne „ARKA”. 

3. Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ARKA”: 

1) prowadzi płatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego; 

2) przeprowadza rekrutację w oparciu o własne zasady; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

4) Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne i opiekuńcze odbywają się: 

w budynku przy ul. 11 Listopada 2 

5) Organem prowadzącym przedszkole jest INTEGRA Sp. z o.o. z siedzibą                                            

w Chełmie, przy ulicy 11 Listopada 2. 



6) Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Kuratorium 

Oświaty w Lublinie Delegatura w Chełmie, 22 – 100 Chełm, Pl. Niepodległości 1. 

7) Przedszkole używa podłużnej pieczęci o następującej treści: 

a) Niepubliczne Przedszkole Integracyjne „ARKA” 22-100 Chełm,  ul. 11 

Listopada 2.  

8) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od 

pracy. 

9) Przedszkole pracuje w godzinach od 6:00 do 18:00 w dni robocze, od poniedziałku         

do piątku.  

10)  Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność Przedszkola są: Ustawa                   

z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, Ustawa z dnia 7 września 1991r.                                        

o systemie oświaty, Statut Przedszkola, regulaminy i procedury wewnętrzne. 

§ 2 

1. Przedszkole prowadzi oddziały ogólnodostępne i integracyjne. 

2. Przedszkole prowadzi:                                                                                                                                                             

1)  wychowanie przedszkolne dla dzieci w wieku 2,5 - 6 lat, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych w wieku 2,5 - 9 lat; 

2) obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; 

3) zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze; 

4) wczesne wspomaganie rozwoju. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przyjęcie dziecka                                       

2 letniego,  o ile jego rozwój na to pozwala i jest miejsce w przedszkolu. 

§ 3 

1. Do realizacji zadań statutowych przedszkole zapewnia wychowankom możliwość 

korzystania z następujących pomieszczeń: 

    1) sale zajęć dla poszczególnych grup, 

    2) Sala Doświadczania Świata, 



3) sala rehabilitacyjna (wyposażona w sprzęt do prowadzenia terapii SI), 

 4) sala kreatywności, 

5) gabinety nauczycieli specjalistów, 

6) łazienki dla dzieci i personelu, 

 7) szatnie, 

8) rozdzielnia kuchni, 

9) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze, 

10)  plac zabaw, 

11) wszystkie sprzęty, pomoce i zabawki spełniają standardy wymagane                                                         

w    przedszkolach, w tym posiadają atesty bezpieczeństwa. 

1. Przedszkole prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną dotyczącą kształcenia, 

wychowania i opieki, stosownie do potrzeb psychofizycznych wychowanków                               

oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych przedszkola,    na zasadach                              

i warunkach określonych odrębnymi przepisami. 

2. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli  na 

praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego skierowania z uczelni.                                 

Dyrektor przydziela studentowi spośród zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli opiekuna 

praktyk. 

§ 4 

1. Do placówki przyjmuje się dzieci z obwodu przedszkola na podstawie pisemnej deklaracji 

edukacji przedszkolnej lub wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola złożonego                           

w placówce przez Rodziców kandydata. Deklarację kontynuacji edukacji przedszkolnej 

należy składać osobno na każdy rok szkolny, w terminie do dnia  15 czerwca. 

2. Przedszkole przeprowadza rekrutację zgodnie z zasadą powszechnej dostępności. 

Szczegółowe zasady rekrutacji określa Regulamin przedszkola. 

 



Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich realizacji 

§ 5 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Prawie oświatowym i ustawie                                  

o systemie oświaty oraz aktach prawnych wydanych na ich podstawie. 

2. Przedszkole dąży do zapewnienia warunków wszechstronnego rozwoju wychowanków, 

osiąganego poprzez wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka, udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, a także 

zasad promocji i ochrony zdrowia. 

3. Spełnienie celu, o którym mowa w ust. 2 następuje w szczególności poprzez: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi                        

i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;  

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, 

wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu                        

i rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) propagowanie zasad promocji i ochrony zdrowia oraz kształtowanie sprawności fizycznej 

dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 

8) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych; 

9) kształtowanie poszanowania dla roślin i zwierząt; 

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną                                 

i elementami robotyki: 



11) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania oraz rozwijanie umiejętności czytania 

i pisania dzieci sześcioletnich; 

12) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

13) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym. 

4. Organy statutowe przedszkola współpracują ze sobą w bieżącym określeniu priorytetów 

oraz kierunku pracy i rozwoju przedszkola. Rodzice i nauczyciele,                                                      

na zasadach określonych w Statucie, mając na uwadze dobro dzieci, współdziałają                      

ze sobą w zakresie wychowania i nauczania, uwzględniając w szczególności potrzeby 

rozwojowe wychowanków oraz potrzeby lokalnego środowiska. 

5. W celu usprawnienia realizacji zadań przedszkola opracowuje się regulaminy                                    

i procedury postępowania w szczególnych sytuacjach (wg potrzeb) : 

1) Regulamin Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego „ARKA” ; 

2) Regulamin wycieczek; 

3) Procedury bezpieczeństwa; 

4) Regulamin korzystania z placu zabaw; 

5) Regulamin Rady Pedagogicznej; 

6) Regulamin postępowania w razie wypadku na terenie przedszkola i poza 

przedszkolem. 

§ 6 

1. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 

2. W zakresie sprawowania funkcji wychowawczej przedszkole w szczególności: 

1) kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad 

określonych w Prawie oświatowym, Ustawie o systemie oświaty i przepisach 

wykonawczych do tych ustaw, stosownie do warunków i wieku wychowanków 

poprzez: 

a) zapewnienie odpowiedniej bazy dla wychowanków, 

b) systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań wychowanków; 



2) upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości; 

3) kształtuje postawy patriotyczne i szacunku dla dobra wspólnego oraz przygotowuje                       

do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie; 

4) sprzyja zachowaniom proekologicznym; 

5) umożliwia wychowankom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej poprzez udział w konkursach, zabawach, uroczystościach; 

6) szanuje indywidualność wychowanków i ich prawo do własnej oceny 

rzeczywistości; 

7) wdraża do dyscypliny i punktualności oraz przygotowuje do nauki w szkole. 

§ 7 

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju; 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści 

podstawy programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci                                  

z zaburzeniami rozwojowymi, w tym w szczególności zajęcia rewalidacyjne                          

i logopedyczne oraz terapia pedagogiczna; 

4) okazje edukacyjne – stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich 

realizacji, wyboru partnerów; 

5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci; 

6) zajęcia dodatkowe; 

7) wycieczki, spacery, zabawy na placu, uroczystości i imprezy. 

§ 8 

1. Wykonywanie zadań opiekuńczych polega w szczególności na: 

1) promocji i ochronie zdrowia; 

2) ścisłym przestrzeganiu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; 



3) respektowaniu zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub lekarza. 

 

§ 9 

1. Przedszkole udziela i organizuje wychowankom, Rodzicom oraz nauczycielom pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom                                          

jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się, w szczególności przez 

wyrównywanie oraz korygowanie trudności w opanowaniu podstawy programowej                      

i eliminowanie przyczyn przejawów zaburzeń, w tym zaburzeń zachowania. 

3. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu                         

są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny i za pisemną zgodą Rodziców. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi polega na rozpoznawaniu 

oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych ucznia oraz 

rozpoznawaniu jego możliwości psychofizycznych, wynikających                                                             

w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10)  z niepowodzeń edukacyjnych; 

11)  z zaniedbań środowiskowych; 



12) z trudności adaptacyjnych. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega                           

na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych                      

oraz rozwijaniu umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności ich działań. 

§ 10 

1. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą działania mające na celu: 

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych wychowanków, w tym ich zainteresowań i uzdolnień, oraz 

zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym wsparcia związanego z rozwijaniem 

zainteresowań                     i uzdolnień dzieci; 

2) rozpoznanie trudności dydaktyczno-wychowawczych lub zaburzeń zachowania 

wychowanków oraz zaplanowanie formy wsparcia, zależnie od potrzeb i możliwości 

oraz za zgodą Rodziców lub wskazanie do diagnozy w poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

3) uzyskiwanie informacji od rodziców na temat nieprawidłowości rozwojowych ich dzieci 

lub problemów wychowawczych oraz zapoznanie pozostałych nauczycieli uczących                       

z wynikami badań dostarczonych przez rodziców; 

4) dostosowanie wymagań do możliwości wychowanka. 

2. Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści prowadzą w szczególności obserwację 

pedagogiczną, w trakcie bieżącej pracy z wychowankami, mającą na celu rozpoznanie                      

u nich trudności w uczeniu się bądź szczególnych uzdolnień. 

§ 11 

1. W przypadku stwierdzenia, że wychowanek ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy                

w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym Dyrektora. 

 



 

2. O udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) Rodzice; 

2) Dyrektor; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia z wychowankiem oraz zatrudnieni w przedszkolu 

specjaliści; 

4) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

5) pomoc nauczyciela; 

6) pracownik socjalny; 

7) asystent rodziny; 

8) kurator sądowy; 

9) organizacje pozarządowe lub instytucje działające na rzecz rodziny, dzieci                                    

i młodzieży. 

3. Wychowawca, Dyrektor lub inna wyznaczona przez Dyrektora osoba planują                                              

i koordynują udzielanie wychowankowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej,                            

w tym ustalają formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin,                      

w którym poszczególne formy będą realizowane. 

4. Osoby, o których mowa w ust. 3, planując udzielanie wychowankowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z Rodzicami dziecka oraz –                                                

w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia                   

z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 

5. W przypadku, gdy wychowanek był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną                     

w przedszkolu, przy planowaniu udzielania wychowankowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uwzględnia się wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte                                 

w dotychczasowej dokumentacji. 

§ 12 

1. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania wychowankom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej ustala Dyrektor, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 

szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 



 

§ 13 

1. O potrzebie objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym                      

o ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, informuje 

się Rodziców dziecka. 

2. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody Rodzica. 

3. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

4. Nauczyciele i specjaliści udzielający wychowankom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

§ 14 

1. Wychowankowi z niepełnosprawnością posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, na wniosek Rodziców, można przedłużyć okres wychowania przedszkolnego 

do 9 roku życia na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Wychowankom objętym obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego, którym 

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, organizuje 

się indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

3. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje Dyrektor            

na podstawie odrębnych przepisów. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne organizuje się na czas określony wskazany w orzeczeniu o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego                                  

w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

4. Dla wychowanków realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 

posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, którzy mogą uczęszczać do 

przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające                                                         

w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania 

przedszkolnego wspólnie z oddziałem i wymagają dostosowania organizacji i procesu 



nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych, organizuje się zindywidualizowaną 

ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. Zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego organizuje Dyrektor na podstawie odrębnych przepisów. 

6. Zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego nie organizuje się dla wychowanków objętych kształceniem specjalnym 

lub indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

7. Szczegółowe zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

warunki organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym określają 

odrębne przepisy. 

§ 15 

1. Przedszkole organizuje dowóz dzieci na zajęcia busem przedszkolnym, zakupionym                            

w ramach leasingu (wynajem długoterminowy). 

Rozdział 3 

Opieka nad dziećmi 

§ 16 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć prowadzonych     

w przedszkolu oraz poza przedszkolem. 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem 

dzieciom bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela. 

4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc 

nauczyciela. 

5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi 

prowadzącemu grupę dzieci 3-4-letnich towarzyszy pomoc nauczyciela. 

 



§ 17 

1. Przedszkole może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację 

i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu 

zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

2. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek określa Regulamin wycieczek. 

§ 18 

1. Pracownicy przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków, nawet na prośbę Rodzica. 

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor informuje 

Rodziców o jego stanie, a Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka             

z przedszkola. 

3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym 

poinformowaniem Rodziców. 

4. Do dnia 1 września każdego roku Rodzic jest zobowiązany na piśmie powiadomić 

wychowawcę dziecka lub Dyrektora o wszelkich przeciwwskazaniach w realizacji zajęć 

organizowanych przez przedszkole oraz każdorazowo informować pisemnie                                     

o zmianie tego stanu. 

§ 19 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola, przestrzegając zadeklarowanego 

czasu pobytu dziecka w przedszkolu i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze 

do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Rodzic może upoważnić inne pełnoletnie osoby do odbioru swojego dziecka                                         

z przedszkola, wypełniając odpowiednie upoważnienie. Może również wziąć na siebie 

pełną odpowiedzialność za odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią, wypełniając 

stosowne oświadczenie. Wychowawca przed odebraniem dziecka przez upoważnioną 

osobę ma prawo sprawdzić jej tożsamość i zgodność danych dokumentu tożsamości                        

z danymi zawartymi na upoważnieniu. 

3. W wyjątkowych sytuacjach losowych Rodzic może jednorazowo upoważnić pisemnie inną 

osobę pełnoletnią do odbioru dziecka z przedszkola lub jednorazowo wziąć na siebie 

odpowiedzialność za odbiór dziecka przez osobę niepełnoletnią, wypełniając stosowne 



upoważnienie bądź oświadczenie, które należy przekazać wychowawcy. Jeżeli 

odpowiednio upoważnienie bądź oświadczenie będą niekompletnie wypełnione lub też 

choć w części nieczytelne, to wychowawca ma prawo odmówić opuszczenia przedszkola 

przez dziecko. 

4. W wyjątkowych sytuacjach losowych Rodzic może telefonicznie (poprzez wiadomość 

SMS) poinformować wychowawcę o odbiorze dziecka przez inną pełnoletnią osobę,                     

nie posiadającą pisemnego upoważnienia, podając jej imię i nazwisko. Osoba ta jest 

zobowiązana do wypełnienia stosownego oświadczenia, a wychowawca zobowiązany jest 

sprawdzić kompletność i zgodność danych zawartych w oświadczeniu z dowodem 

tożsamości tej osoby. W celu telefonicznej weryfikacji Rodzica wychowawca może zadać 

pytania dotyczące danych zawartych w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola,                       

a w przypadku błędnych odpowiedzi ma prawo odmówić opuszczenia przez dziecko 

przedszkola. Z każdej takiej rozmowy telefonicznej wychowawca sporządza notatkę 

służbową. 

5. Wszystkie osoby odbierające dzieci z przedszkola muszą osobiście stawić się                             

u wychowawcy i poinformować go o odebraniu dziecka. 

6. Rodzic ma obowiązek informowania na piśmie o zaistniałych zmianach w odbieraniu 

dziecka z przedszkola poprzez ponowne złożenie odpowiedniego upoważnienia bądź 

oświadczenia lub ich odwołanie. Wychowawcy stosować się będą do ostatniego złożonego 

dokumentu. 

7. Wzory upoważnień i oświadczeń, o których mowa w ust. 2-4 oraz ust. 6 określa Dyrektor. 

8. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest 

przez osobę będącą w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem działania innych środków 

odurzających, wychowawca zobowiązany jest poinformować tę osobę                                                

o konsekwencjach sytuacji oraz zażądać wezwania (lub samemu wezwać) innego opiekuna 

upoważnionego do odbioru dziecka. 

9. O zaistniałej sytuacji wychowawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Dyrektora. 

10. Z zaistniałej sytuacji, o której mowa w ust. 8, wychowawca sporządza notatkę służbową. 

11. W przypadku, gdy nie ma innej osoby uprawnionej do odbioru dziecka, należy wezwać 

policję. 



12. Życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być 

poświadczone przez postanowienie wydane przez Sąd.  

13. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane w wyznaczonym czasie pracy przedszkola,                 

nauczyciel winien telefonicznie skontaktować się z rodzicami.                                                                                     

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie 

można skontaktować się z rodzicami, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce                                     

o niemożności skontaktowania się z Rodzicami. Jeśli nie uda się skontaktować                                   

z rodzicami, dziecko zostanie przekazane pod opiekę policji. Nauczyciel sporządza notatkę 

służbową i powiadamia o zaistniałej sytuacji Dyrektora. 

14. Szczegółowe postanowienia dotyczące bezpieczeństwa - w tym zdrowia i opieki nad 

powierzonymi dziećmi, regulują Procedury bezpieczeństwa dziecka, znajdujące się                         

w dokumentacji przedszkola. 

Rozdział 4 

Współpraca z Rodzicami 

§ 20 

1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy 

przedszkola; 

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, w tym o jego 

rozwoju i zachowaniu w grupie (w wyznaczonych i wywieszonych godzinach 

konsultacji; z uwagi na bezpieczeństwo pozostałych dzieci); 

3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków i opinii                             

z obserwacji pracy przedszkola; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu; 



6) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli                                     

je   w osiąganiu tej gotowości odpowiednio do potrzeb wspomagać; 

7) bezpłatnej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie przedszkola zajęć 

dodatkowych; 

9) udziału w organizowanych przez przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez. 

 

§ 21 

1. Do podstawowych obowiązków Rodziców należy: 

1) zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka do przedszkola; 

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji; 

4) terminowe uiszczenie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, naliczanych zgodnie                              

z odrębnymi przepisami; 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, a w przypadku 

dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, pisemnie 

usprawiedliwić jego nieobecność; 

6) angażowanie się w życie przedszkola; 

7) uczestniczenie w zebraniach ogólnych i grupowych – plan zebrań na dany rok ustala 

Dyrektor; 

8) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 

9) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola; 

10) bezzwłoczne poinformowanie przedszkola o występujących u dziecka chorobach 

zakaźnych i zatruciach; 

11) poinformowanie przedszkola o zmianie danych teleadresowych; 



12) wspieranie działań przedszkola w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka; 

13) przestrzeganie Statutu i innych dokumentów obowiązujących w przedszkolu. 

2. Obowiązkiem Rodziców jest także zadbać, aby dziecko: 

1) przychodziło do przedszkola czyste i estetycznie ubrane, w stroju ułatwiającym 

samodzielne ubranie i rozebranie się; 

2) posiadało obuwie zmienne, szczoteczkę i pastę do zębów, strój gimnastyczny                                

w woreczku materiałowym, ubranie na zmianę (bielizna, bluzka, spodnie, rajstopy, 

skarpety, itp.); 

3)  nie przynosiło do przedszkola zabawek bądź innych rzeczy wartościowych-                                         

za przyniesione przez dziecko rzeczy przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

2. W szatni znajdują się podwójne zamykane szafki przeznaczone dla dwójki dzieci,                          

w których należy zachować porządek. 

3. Rodzice zobowiązani są do wymiany zużytych szczoteczek do zębów i dostarczania pasty 

do zębów oraz chusteczek higienicznych w miarę potrzeb. 

4. Rodzice zobowiązani są do okresowego kontrolowania czystości włosów dziecka,                                 

a w przypadku zauważenia wszawicy do poinformowania przedszkola o tym fakcie. 

Rozdział 5 

Organy przedszkola 

§ 22 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor; 

2) Dyrektor administracyjny; 

3) Rada Pedagogiczna; 

 

 



§ 23 

1. Stanowisko Dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący Przedszkole. 

2. Dyrektor planuje, organizuje, kieruje i monitoruje pracę przedszkola. 

3. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje                                 

je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli i nauczycieli specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami.  

4. Dyrektor administracyjny kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje                          

je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych pracowników obsługi. 

5. Ogólne zadania Dyrektora przedszkola są następujące: 

1) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności                           

za ich prawidłowe wykorzystanie; 

2) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli                                

oraz innych pracowników przedszkola; 

3) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z listy przedszkola w 

czasie roku szkolnego; 

4) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami                          

Kodeksu Pracy, bhp i p.poż; 

5) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju; 

6) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie                                  

z obowiązującymi przepisami; 

7) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej na zewnątrz; 

8) sprawowanie nadzoru pedagogicznego;  

9) koordynowanie opieki nad dziećmi; 

10) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej; 

11) współpraca z Rodzicami. 

1. Ogólne zadania Dyrektora administracyjnego są następujące: 



1) Kierowanie zespołem pracowników obsługi. 

2) Prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji 

przedszkola, środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia. 

3) Współdziałanie z Organem prowadzącym w sprawach związanych z utrzymaniem                      

w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje/, 

4) Nadzór nad terminowym zaopatrzeniem przedszkola w żywność i sprzęt. 

5) Pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,  

6) Uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury. 

7) Przyjmowanie pisemnych zamówień od pracowników na materiały zużywalne 

(materiały biurowe i plastyczne) niezbędne przy realizacji treści programowych                                                       

do ostatniego dnia roboczego miesiąca i po weryfikacji, w ramach przydzielonych 

środków dokonania zakupu. 

8) Ścisła współpraca z dyrektorem finansowym/głównym księgowym. 

9) Kontrola zwolnień lekarskich pracowników. 

10) Zbieranie informacji potrzebnych do opracowywania sprawozdań GUS 

oraz  raportów SIO, i innych objętych sprawozdawczością. 

11) Sporządzanie dokumentów finansowych dla dyrektora finansowego/głównym 

księgowym – raporty kasowe miesięczne. 

12) Przygotowywanie zaświadczeń i innych dokumentów dla pracowników, rodziców. 

13) Ścisła współpraca przy pozyskiwaniu dzieci. 

 

 



§ 24 

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli                     

i nauczycieli specjalistów oraz pracowników niebędących nauczycielami. 

2. W zakresie, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor w szczególności wykonuje zadania,                      

o których mowa w art. 68 ust. 5 Prawa oświatowego. 

§ 25 

1. Dyrektor jest Przewodniczącym Rady Pedagogicznej.       

2. Zadania związane z pełnieniem funkcji, o której mowa w ust. 1, oraz tryb ich realizacji 

określają postanowienia Regulaminu Rady Pedagogicznej. 

§ 26 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji                          

jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 

3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

4. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów                                    

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

5. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1) uchwala regulamin swojej działalności; 

2) zatwierdza plany pracy przedszkola; 

3) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,                           

po zaopiniowaniu ich projektów przez organ prowadzący; 

4) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 

5) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola; 

6) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,                                                 

w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny,  celu doskonalenia pracy przedszkola; 



7) uchwala statut przedszkola i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu. 

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola w tym tygodniowy ramowy rozkład zajęć; 

2) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

3) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć                          

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

§ 27 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

2. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

3. Wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej. 

Rozdział 6 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 28 

1. Podstawę organizacji pracy przedszkola w danym roku szkolnym stanowią: 

1) plan pracy przedszkola; 

2) arkusz organizacji przedszkola; 

3) ramowy rozkład dnia. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład                     

dla danego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 



3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

§ 29 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci                       

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

stopnia niepełnosprawności. 

2. Liczbę oddziałów w przedszkolu określa Dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

3. W przedszkolu, funkcjonują oddziały integracyjne według zasad określonych                              

w odrębnych przepisach. 

4. Liczba w oddziale nie może przekraczać 30 dzieci. Każdy oddział powierza                               

się szczególnej opiece wychowawczej jednego lub dwóch nauczycieli, w zależności                   

od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz ilości dzieci w grupie uwzględniając 

dzieci ze specjalnymi potrzebami 

§ 30 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący na wniosek Dyrektora w uzgodnieniu z Radą Rodziców. 

2. Przedszkole jest czynne w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach                            

od 6.00 do 18.00. 

3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w ciągu                      

5 godzin od 8.00 do 13.00. W pozostałym czasie są realizowane zadania ponad podstawę 

programową. 

4. W uzasadnionych przypadkach na wniosek Rodziców czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej poszczególnych oddziałów może być przesunięty w czasie,                  

ale nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie. 

 

 



§ 31 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

2. Na wniosek Rodziców i za zgodą organu prowadzącego w przedszkolu mogą być 

prowadzone zajęcia dodatkowe. 

3. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci                         

i wynosi:  

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

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

2. Przedszkole na życzenie Rodziców organizuje naukę religii. 

3. W przypadku, gdy liczby wychowanków, których rodzice złożyli pisemne życzenie udziału 

ich dzieci w nauce religii jest mniejsza niż liczba dzieci w oddziale, to naukę religii można 

prowadzić w grupie między oddziałowej. 

4. W grupach między oddziałowych można również prowadzić zajęcia opiekuńcze                      

lub dydaktyczno-wychowawcze. 

5. Grupy między oddziałowe można tworzyć w godzinach pracy przedszkola poza czasem 

przeznaczonym na realizację podstawy wychowania przedszkolnego, z wyjątkiem okresów 

niskiej frekwencji (wakacje, ferie zimowe, okresy przerw świątecznych, tzw. długie weekendy, 

wysoka zachorowalność), gdzie można tworzyć grupy między oddziałowe                                                  

w celu realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego–                                                

z zachowaniem liczebności grupy, o której mowa w § 29 ust. 4. 

 

§ 32 

1. Dla dzieci posiadających opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju Dyrektor,   

na wniosek rodziców i w porozumieniu z organem prowadzącym, organizuje wczesne 

wspomaganie rozwoju na podstawie odrębnych przepisów. 



2. Dla dzieci posiadających orzeczenie o upośledzeniu w stopniu głębokim Dyrektor                   

na wniosek rodziców organizuje zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze na podstawie 

odrębnych przepisów. 

§ 33 

1. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju  i zajęcia rewalidacyjno-

wychowawcze oraz zajęcia organizowane w ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej są bezpłatne. 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu 

przeznaczonego na realizację zajęć bezpłatnych ustala organ prowadzący przedszkole. 

§ 34 

1. Placówka zapewnia wychowankom korzystanie z wyżywienia, którego koszt pokrywa 

organ prowadzący. 

§ 35 

1. W przypadku zalegania z opłatami, o których mowa w § 32 ust. 2 oraz § 33 ust. 2, 

przedszkole doręcza Rodzicom wezwanie do zapłaty, a w przypadku dalszej zwłoki 

przekazuje sprawę do Kancelarii Adwokackiej, która kieruje na drogę postępowania 

sądowego.  

2. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w § 33 ust. 2 oraz § 34               

ust. 2, przekraczających dwa miesiące, dziecko może zostać skreślone z listy 

wychowanków przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekucyjnego. 

 

 

 

 

 



Rozdział 7 

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola 

§ 36 

1. Pracownikami Przedszkola są: 

1) Dyrektor przedszkola, 

2) Dyrektor administracyjny, 

3) Nauczyciele wychowania przedszkolnego, 

4) Nauczyciele specjaliści, 

5) Nauczyciele przedmiotów np. język angielski, religia, robotyka i inne.  

6) Asystenci nauczyciela, 

7) Asystenci osoby niepełnosprawnej, 

8) Pracownicy administracyjnej, 

9) Pracownicy obsługi, 

10) Dyrektor finansowy/główny księgowy. 

2. Liczbę pracowników przedszkola na dany rok szkolny, na wniosek Dyrektora,                           

ustala organ prowadzący przedszkole. 

3. Zasady zatrudniania, zwalniania, czas pracy nauczycieli i pozostałych pracowników 

przedszkola określają przepisy Kodeksu Pracy. 

4. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone                        

dla nauczycieli przedszkoli publicznych. 

5. Dokonywanie oceny pracy nauczycieli przedszkola odbywa się zgodnie z odrębnymi 

przepisami, tj. ustawą Karta Nauczyciela i rozporządzeniem w sprawie oceny pracy 

nauczycieli. 

6.  Oceny pracy Dyrektora dokonuje Organ Prowadzący.  



§ 37 

1. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP 

obowiązujących w przedszkolu oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania                                

się regularnie okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP. 

2. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 

3. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej                     

w zakresie dotyczącym spraw wychowanków i zagadnień działalności przedszkola. 

§ 38 

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną, jest odpowiedzialny za jej jakość: 

1) realizuje obowiązki wynikające z umowy, 

2) planuje pracę w oparciu o program wychowania przedszkolnego, 

3) planuje tematykę cykliczną wspólnie z dziećmi. 

2. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych ma 

obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną                            

i obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka. 

3. Podczas pobytu w przedszkolu, jak i poza budynkiem nauczyciel zapewnia dzieciom pełne 

bezpieczeństwo poprzez: 

1) Ustalone wspólnie z dziećmi normy zachowań, w każdej dziedzinie życia 

przedszkolnego (Kodeks Przedszkolaka), 

2) Zapewnienie opieki drugiej osoby zwłaszcza w sytuacjach wymagających 

zachowania szczególnej ostrożności (spacery, wycieczki, pobyt na placu zabaw, 

zajęcia plastyczne, zajęcia ruchowe). 

4. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z przepisami 

obowiązującymi przedszkole publiczne. 

5. Nauczyciel prowadzi obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości                    

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje ją. 



6. Nauczyciel prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki                       

w klasie  I szkoły podstawowej i sporządza informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki 

w szkole. 

§ 39 

1. Nauczyciele mają prawo do: 

1) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jaki dzieci, 

2) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi,  

3) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego, swobody 

metody jego realizacji po zasięgnięciu opinii Dyrektora przedszkola, 

4) jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy, 

5) stałego rozwoju, wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego. 

2. Nauczyciele mają obowiązek: 

1) stosowania się w swojej pracy wymagań przyjętych programów wychowania 

przedszkolnego, 

2) dbania o bezpieczeństwo dzieci na zajęciach oraz w czasie wyjść, spacerów, 

wycieczek, 

3) wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka, 

4) wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej, 

5) przekazywania rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania                               

i rozwoju  w formie zaproponowanej przez rodzica, 

6) traktowania wszystkich dzieci z szacunkiem i życzliwością. 

§ 40 

1. W przedszkolu funkcjonuje Zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,                 

w skład którego wchodzą: pedagog specjalny, oligofrenopedagog, tyflopedagog, pedagog 

behawioralny, psycholog, logopeda, neurologopeda, rehabilitant, fizjoterapeuta, terapeuta 



Integracji Sensorycznej, hipoterapeuta, alpakoterapeuta i inni specjaliści zatrudniani                         

w miarę potrzeb. 

2. Do zadań zespołu należy: 

1) opracowanie wspólnego Planu Pracy, 

2) diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci niepełnosprawnych, 

3) opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjnych i Terapeutycznych, 

sporządzonych na podstawie: dokumentacji Poradni psychologiczno– 

pedagogicznej  i przeprowadzonej diagnozy z uwzględnieniem treści zawartych                  

w Podstawie Programowej wychowania przedszkolnego, 

4) prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dzieci w zależności od rozpoznanych 

potrzeb, 

5) dokonywanie ewaluacji postępów dzieci przynajmniej dwa razy w roku, 

6) współdziałanie z Rodzicami w oparciu o Plan i harmonogram działań, 

7) prowadzenie dokumentacji specjalistycznej (dzienniki, plany i programy pracy, 

narzędzia badawcze i wyniki badań, przebieg współpracy z Rodzicami). 

§ 41 

1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej oraz jej komisji i zespołów. 

2. Dyrektor może tworzyć zespoły problemowo-zadaniowe. 

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez Dyrektora na wniosek zespołu. 

4. Zespół pracuje według sporządzonego planu. Z prac zespołu sporządzany jest raport,                 

który przewodniczący zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

§ 42 

1. Przedszkole zatrudnia personel obsługowy: pomoc nauczyciela wychowania 

przedszkolnego, konserwatora, kucharkę, sprzątaczkę, pielęgniarkę, woźną. 



2. Zadaniem pomocy nauczyciela jest wspomaganie nauczyciela wychowania przedszkolnego 

w inicjowaniu procesu wychowawczego, dydaktycznego                                                                                   

i opiekuńczego w powierzonej grupie dzieci. 

3. Zadaniem konserwatora jest: dokonywanie drobnych napraw, zaopatrywanie przedszkola 

w artykuły niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

dbałość o bezpieczeństwo i estetykę otoczenia. 

4. Do zadań kucharki należy przygotowywanie zgodnie z obowiązującymi normami 

żywieniowymi – śniadań i podwieczorków, rozdzielania posiłków obiadowych, 

prowadzenie dokumentacji HACCP oraz przestrzeganie reżimu sanitarnego. 

5. Do zadań sprzątaczki/woźnej należy dbałości o ład i czystość w salach zajęć, 

pomieszczeniach pomocniczych, sanitariatach, korytarzach i klatkach schodowych. 

6. Do zadań pielęgniarki należy prowadzenie filtru porannego w oddziałach dziecięcych                            

i inicjowanie przedsięwzięć związanych z profilaktyką zdrowotną. 

7. Szczegółowy zakres obowiązków wymienionych pracowników ustala dyrektor 

przedszkola. Dokument ten stanowi załącznik do umowy o pracę. 

 

Rozdział 8 

Prawa i obowiązki wychowanków 

§ 43 

1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma wszystkie prawa gwarantowane                               

przez Konwencję Praw Dziecka. 

2. Podstawowym prawem dziecka jest ochrona i poszanowanie jego godności osobistej oraz 

korzystanie z pełnej oferty wychowawczo-dydaktyczno i opiekuńczej. 

3. Dziecko ma w szczególności prawo do: 

1) pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu, w tym ochrony                                  

przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 



2) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego                                          

i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

3) korzystania z pomocy materialnej, zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

5) serdecznej opieki ze strony wszystkich osób pracujących w przedszkolu; 

6) edukacji i zabawy w bezpiecznych i przyjaznych warunkach; 

7) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8) swobody wyrażania myśli i przekonań – jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 

9) rozwijania zdolności, zainteresowań i talentów; 

10) pomocy w przypadku trudności w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 

11) podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  

§ 44 

1. Wychowanek ma obowiązek: 

1) odpowiednio do wieku i poziomu rozwoju, respektowania potrzeb innych dzieci, 

szanowania ich i troszczenia się o swoje otoczenie; 

2) odnoszenia się z szacunkiem do pracowników przedszkola i gości przybyłych                             

do placówki; 

3) przestrzegania postanowień Statutu oraz regulaminów i procedur obowiązujących                       

w przedszkolu. 

2. Dziecko zapisane i zakwalifikowane do przedszkola powinno do niego regularnie 

uczęszczać. 

3. Przerwa w uczęszczaniu może nastąpić z ważnych powodów (np. choroba dziecka, leczenie 

sanatoryjne, zdarzenia losowe). 

 

 



§ 45 

1. W przedszkolu obowiązuje system kar i nagród. 

2. Formy nagradzania zachowań respektujących ustalone normy i zasady: 

1) pochwała wobec grupy; 

2) pochwała indywidualna; 

3) pochwała przed rodzicami; 

4) atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci; 

5) darzenie dziecka szczególnym zaufaniem np. zwiększając zakres jego 

samodzielności; 

6) drobne nagrody rzeczowe, np. emblematy uznania (odznaka, order); 

7) dostęp do atrakcyjnej zabawki. 

3. Nagradzamy za: 

1) stosowanie ustalonych umów i zasad; 

2) wysiłek włożony w wykonanie pracy, zadania; 

3) wypełnienie podjętych obowiązków; 

4) bezinteresowną pomoc innym; 

5) stosowanie zasad ochrony przyrody; 

6) aktywny udział w pracach grupy; 

7) inne przejawy pozytywnej aktywności. 

4. Formy karania za niestosowanie się do ustalonych wspólnie zasad: 

1) kara naturalna jako bezpośrednie następstwo winy (w sytuacjach nie zagrażających 

zdrowiu dziecka); 

2) zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji; 



3) upomnienie słowne (przypomnienie obowiązujących zasad); 

4) rozmowa – przedstawienie następstw zachowania (skłonienie dziecka                                        

do autorefleksji); 

5) wyrażenie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania 

dziecka; 

6) odsunięcie na krótki czas od zabawy; 

7) poinformowanie Rodziców o przewinieniu. 

5. Kary stosujemy za: 

1) nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu; 

2) stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych; 

3) zachowania agresywne; 

4) niszczenie wytworów pracy innych, ich własności; 

5) celowe nie wywiązanie się z podjętych obowiązków; 

6) inne przejawy zachowań niepożądanych. 

6. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

7. Stosowanie kar nie może naruszać godności osobistej wychowanka. 

 

§ 46 

1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków, nie 

tylko w przypadku zalegania z opłatami, o których mowa w § 32 ust. 2,                                         

oraz § 33 ust. 2, ale również w sytuacji: 

1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu                                     

i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach 



środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest                                                 

w porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

2) uchylania się rodziców (prawnych opiekunów) od współdziałania z nauczycielem 

oddziału w zakresie ustalenia zasad jednolitego oddziaływania wychowawczego, 

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy 

podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej.  

2. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się Rodzicom 

lub przesyła na adres podany przez Rodziców.  

3. Od decyzji, o której mowa w ust.2, Rodzicom (opiekunom prawnym) przysługuje 

odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§ 47 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola mają prawo do: 

1) zapoznawania się z zadaniami wynikającymi z planu pracy Przedszkola                                    

oraz programem wychowania przedszkolnego w danym oddziale, 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka, 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy, 

4) przekazywanie Dyrektorowi Przedszkola wniosków dotyczących pracy 

Przedszkola. 

Rozdział 9 

Ceremoniał przedszkolny 

§ 48 

1. Przedszkole posiada symbole. 

2. Logo przedszkola prezentuje obrazek przedstawiający Arkę Noego ze zwierzętami. 

Umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów przedszkolnych, 



oficjalnej stronie internetowej przedszkola, teczkach, dyplomach, zaproszeniach, 

życzeniach itp. 

3. Hymn przedszkola – pieśń „W naszej Arce, jak w bajce” z tekstem: 

1. „Do przedszkola co dzień rano, idę z tatą albo z mamą. 

Bo to jest mój drugi dom, wszyscy tu szczęśliwi są. 

Ref.: Bo w naszej Arce, jak w pięknej bajce, jak Noe dzieci swe, pani tuli mnie). Bis 

2. Gdy pochmurnie, deszcz na dworze, u nas nudzić się nie możesz. 

Bo przyjaciół tutaj masz, każdy tobie uśmiech da. 

Ref.: Bo w naszej Arce, jak w pięknej bajce, jak Noe dzieci swe, pani tuli mnie). Bis 

3. Tu zabawa wciąż króluje, a nauka jej wtóruje. 

Bo przedszkole to jest świat, dzieci od najmłodszych lat. 

Ref.: Bo w naszej Arce, jak w pięknej bajce, jak Noe dzieci swe, pani tuli mnie). Bis 

4. Między sobą się różnimy, ale bardzo się lubimy. 

U nas każdy prawo ma, wypowiedzieć słowo JA 

Ref.: Bo w naszej Arce, jak w pięknej bajce, jak Noe dzieci swe, pani tuli mnie). Bis 

§ 49 

1. Hymn przedszkola śpiewa się podczas uroczystości przedszkolnych. 

2. Do uroczystości przedszkolnych zalicza się min.: 

1) Święto Przedszkola ; 

2) pasowanie na przedszkolaka; 

3) uroczystość pożegnania absolwentów – tzw. zakończenie „zerówek”. 

3. Do uroczystości przedszkolnych tworzących ceremoniał zalicza się również święta 

państwowe, w szczególności: Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja (2-3 maja), Święto 



Niepodległości (11 listopada), a także uroczystości regionalne                                                                          

i okolicznościowe. 

§ 50 

1. Pasowanie na przedszkolaka odbywa się co roku jesienią dla dzieci, które zostały przyjęte 

do przedszkola po raz pierwszy. 

2. Pasowanie na przedszkolaka odbywa się następująco: Dyrektor na lewe ramię każdego 

dziecka kładzie symboliczny ołówek i mówi „Pasuję cię na przedszkolaka”. 

3. Pożegnanie absolwentów – tzw. zakończenie „zerówek” – odbywa się w czerwcu każdego 

roku. 

 

Rozdział 10 

Finansowe zasady działania przedszkola 

§ 51 

 

1. Działalność Przedszkola finansowana jest: 

1) ze środków własnych Organu Prowadzącego Przedszkole; 

2) z opłat wnoszonych przez rodziców; 

3) zgodnie z ustawa z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych; 

4) zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 

5) zgodnie z Uchwała Rady Miasta Chełm i innymi przepisami regulującymi 

działalność przedszkoli; 

6) z darowizn i zapisów osób prywatnych i fizycznych. 

2. Wysokość jednorazowego, obowiązkowego wpisowego dla nowoprzyjętych dzieci ustala 

Organ Prowadzący Przedszkole. Zmiana wysokości wpisowego może wynikać z inflacji 

lub innych ważnych przyczyn podanych do wiadomości rodzicom z miesięcznym 

wyprzedzeniem.  

3. Rodzice lub Opiekunowie zobowiązani są wpłacać jednorazowe wpisowe wraz                                   

ze złożeniem karty zapisu dziecka do Przedszkola, natomiast czesne za pobyt dziecka                        



w Przedszkolu lub inne opłaty do 20-tego dnia miesiąca. Jednorazowe wpisowe nie podlega 

zwrotowi.  

4. Rodzic/Opiekun prawny może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego 

okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca w następujących przypadkach:  

1) zmiana miejsca zamieszkania (oświadczenie Rodzica/Opiekuna prawnego); 

2) utraty pracy przez jednego z Rodziców/Opiekuna prawnego;  

3) przewlekła choroba (zaświadczenie od lekarza prowadzącego);  

4) W momencie trwania umowy, za jej przedterminowe ustanie  z przyczyn leżących 

po stronie Rodzica/Opiekuna prawnego, innych niż określone w § 50 ust. 4,  

przysługuje   dla Przedszkola dodatkowa jednorazowa opłata (kara umowna)                         

w wysokości 1000 zł płatna w ciągu 3 dni od dnia zerwania umowy. 

5. Zajęcia dodatkowe, nie ujęte w Planie Pracy Przedszkola oraz  w  comiesięcznych planach 

pracy mogą być dodatkowo płatne.  

6. Przedszkole organizuje zbiorowe ubezpieczenie dzieci dobrowolnie, opłacane przez 

Rodziców lub Opiekunów.  

 

Rozdział 11 

Postanowienia szczególne i końcowe 

§ 52 

1. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

§ 53 

1. Przedszkole jest placówką niepubliczną. 

2. Zasady tworzenia, treść i sposób realizacji planu finansowego przedszkola oraz gospodarki 

finansowej określają odrębne przepisy. 

 

 



§ 54 

1. Zmiany w statucie dokonywane mogą być z inicjatywy: 

1) Dyrektora, który jednocześnie ma za zadanie pilnować zgodności Statutu z Prawem 

oświatowym i ustawą o systemie oświaty oraz aktami wykonawczymi do nich,                           

a także   z innymi przepisami regulującymi działalność przedszkoli; 

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

3) organu prowadzącego przedszkole; 

4) co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

2. Zmian w Statucie dokonuje Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów w obecności                     

co najmniej połowy jej członków. 

§ 55 

1. Załącznikiem do statutu są: Procedury bezpieczeństwa w Niepublicznym Przedszkolu 

Integracyjnym „ARKA” w Chełmie. 

2. Statut wchodzi w życie z dniem 01.09.2019 r. 

 

 


