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Statut Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym Sączu opracowano na 

podstawie: 

  
 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.). 

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 września 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty. 

 Ustawa z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2203 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze 

zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz. 1575). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 

do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 ze 

zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1658). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 

wobec szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 1611). 

 Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy. 
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Ilekroć w Statucie jest mowa o:  

1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „MAGIA” 

w Nowym Sączu;  

2. Dzieciach, wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do 

Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym Sączu;  

3. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów dzieci 

uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym Sączu;  

4. Nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników przedszkola zatrudnionych 

na stanowiskach pedagogicznych Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym 

Sączu;  

5. Pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników przedszkola zatrudnionych 

na stanowiskach obsługi Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym Sączu;  

6. Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną 

Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym Sączu;   

7. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadzącą 

Niepubliczne Przedszkole „MAGIA” w Nowym Sączu;  

8. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć 

Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie Delegatura w Nowym Sączu;  

9. Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Niepublicznego Przedszkola 

„MAGIA” w Nowym Sączu.  
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ROZDZIAŁ I 

NAZWA I SIEDZIBA PRZEDSZKOLA 

§ 1 

1. Statut Niepublicznego Przedszkola „MAGIA” w Nowym Sączu, określa nazwę 

przedszkola, która zawiera: 

1) określenie – Przedszkole, 

2) oznaczenie siedziby przedszkola: ul. Urocza 27, 33-300 Nowy Sącz. 

2. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: 

Niepubliczne Przedszkole „MAGIA” 

ul. Urocza 27 

33-300 Nowy Sącz  

NIP: 734-360-03-29 

REGON: 389903321 

Tel: (18) 262 17 18 

Tel kom.: 606 645 985 

e-mail: przedszkolemagia@op.pl 

Na pieczęciach używana jest pełna nazwa przedszkola.  

 

3. Logo przedszkola: Biały królik, z biało-różowymi uszami, znajdujący się w szaro-

czerwonym kapeluszu na jasnoszarym tle. Pod nim znajduje się kolorowy napis:  

 

„MAGIA” 

Niepubliczne Przedszkole 

  

 

4. Organem prowadzącym przedszkole jest p. Monika Ciastoń, zam. 33-300 Nowy Sącz, 

Piątkowa 86  

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty  

w Krakowie. 
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§ 2 

6. Przedszkole działa na podstawie wpisu do ewidencji przedszkoli niepublicznych z dnia 

29.11.2011r., wydanego przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza, niniejszego statutu  

i prawa oświatowego w zakresie dotyczącym przedszkoli niepublicznych.  

7. Przedszkole może mieć nadane imię osoby, instytucji lub organizacji z inicjatywy organu 

prowadzącego, nauczycieli lub rodziców.  

8. Nadania imienia dokonuje organ prowadzący.  

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA  

§ 1 

I. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w szczególności: 

1. Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: 

1) diagnozowanie środowiska dzieci;  

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dzieci 

i umożliwienie ich zaspokojenia;  

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w uczeniu się i w kontaktach społecznych (we 

współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną lub inną specjalistyczną);  

4) wspieranie dzieci z uzdolnieniami;  

5) realizację działań wynikających z rocznego programu rozwoju przedszkola;  

6) propagowanie edukacji prozdrowotnej;  

7) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 

wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;  

2. Prowadzi profilaktykę działań zapobiegających zachowaniom dzieci niedostosowanych 

społecznie, która polega na: 

1) ochronie dziecka przed negatywnymi wpływami i zapewnienie mu jak najlepszych 

warunków rozwoju;  

2) zauważaniu u dziecka zachowań niepożądanych i zapobieganiu ich utrwalaniu 

poprzez kontakt wychowawcy grupy z dyrektorem i rodzicami dziecka; 

3) wzywaniu do przedszkola rodziców dziecka i przeprowadzaniu z nimi rozmowy, 

podczas której proponuje się podejmowanie działań mających zapobiegać 

powtórzeniu się niepożądanego zachowania;  

3. Może organizować opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi.  

1) w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności;  

2) decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym na podstawie orzeczenia z poradni 

psychologicznej – na okres miesiąca tj. okres czasu wstępnej obserwacji i adaptacji;  



  STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAGIA”      

 

Strona 7 z 32 

 

3) jeśli zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla pozostałych wychowanków, 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może podjąć decyzję 

o skreśleniu  go z listy przyjętych dzieci;  

4) w przedszkolu stosuje się rozwiązania bazujące na modelu edukacji włączającej tj. 

dziecko o specjalnych potrzebach jest włączane do oddziału przedszkolnego, przy 

czym do prowadzenia takiego oddziału nie zatrudnia się nauczyciela 

wspomagającego.  

4. Organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu stymulowanie 

psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia 

nauki w szkole prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz z jego rodziną, 

a w szczególności:  

1) Dyrektor, na wniosek i za pisemną zgodą rodzica, powołuje zespół wczesnego 

wspomagania, w skład którego wchodzą osoby posiadające przygotowanie do 

pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym (pedagog, 

psycholog, logopeda, inni specjaliści);  

2) do zadań zespołu należy ustalenie na podstawie dostarczonej przez rodzica opinii 

o potrzebie wczesnego wspomagania dziecka kierunków i harmonogramu działań 

w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka, po uprzednim 

złożeniu do Dyrektora przedszkola w formie pisemnej wniosku w tej sprawie; 

3) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 

społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form 

pomocy, stosownie do jego potrzeb;  

4) pracę zespołu koordynuje dyrektor albo upoważniony przez niego nauczyciel;  

5) zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania;  

6) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie 

z dzieckiem i jego rodziną w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności 

od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz ustaleń z rodzicami 

związanymi z odpłatnością za przeprowadzone zajęcia. 

 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:  

1) rodziców (wniosek należy złożyć Dyrektorowi przedszkola w formie pisemnej); 

2) nauczyciela, w szczególności nauczyciela-wychowawcy i nauczyciela prowadzącego 

zajęcia specjalistyczne;  

3) poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.  

 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności 
w formie:  

1) zajęć specjalistycznych (korekcyjno-kompensacyjnych i logopedycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym) po wcześniejszym złożeniu wniosku 

przez rodzica/opiekuna prawnego oraz przedstawieniu opinii, diagnozy i zaleceń 

wydanych przez specjalistyczną placówkę (Poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

Psychologa dokonującego diagnozy dziecka). Rodzic zobowiązany jest do pokrycia 

kosztów takich zajęć  

2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;  

3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców.  
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7. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi, zajęciami 

psychoedukacyjnymi oraz uczęszczanie dziecka do oddziału integracyjnego wymaga 
zgody rodziców.  

 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor.  

 

9. W przedszkolu mogą być zatrudnieni pedagog i psycholog.  

 

10. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej, 

1) na wniosek rodziców zajęcia dla dzieci z mniejszości narodowych mogą być 
prowadzone w osobnych grupach lub oddziałach albo w grupach lub oddziałach 

z dodatkową nauką języka oraz nauką własnej historii i kultury;  

2) oddziały z nauczaniem języka mniejszości narodowej są organizowane wtedy, gdy 

na naukę w tym oddziale zgłosi się co najmniej siedmioro dzieci;  

3) jeżeli liczba zgłoszonych dzieci jest mniejsza, nauczanie języka mniejszości 

narodowej lub grupy etnicznej odbywa się w grupach międzyoddziałowych – grupa 

międzyoddziałowa nie może liczyć mniej niż siedmioro dzieci;  

4) na podstawie pisemnych oświadczeń rodziców, organizuje się dla dzieci zajęcia 

z religii;  

5) w przypadku gdy w danym oddziale chętnych do uczestniczenia w zajęciach 

z religii jest zbyt mało, jej naukę organizuje się  w grupie międzyoddziałowej;  

6) dzieci nie uczestniczące w zajęciach z religii, na czas ich trwania przebywają pod 

opieką wyznaczonego nauczyciela;  

7) kształtowanie szacunku do praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu 

na różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, przekonań wyznań, 

narodowości, pochodzenia społecznego, urodzenia na podstawie art. 

2 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;  

8) zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska, 

stosunków rodzinnych art.8 Konwencji o Prawach Dziecka;  

§ 2 

Sposób realizacji zadań przedszkola 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z przedszkolnym zestawem programów 

wychowania przedszkolnego wybranych w drodze uchwały. 

2. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna - z własnej inicjatywy albo na 

wniosek nauczyciela może dokonać zmian w zestawie programów, przy czym zmiany te 

nie mogą być wprowadzane w trakcie roku szkolnego. 

3. Realizacja celów i zadań odbywa się przy ścisłym współdziałaniu z rodzicami dzieci, 

placówkami specjalistycznymi działającymi w środowisku, organizacjami i instytucjami 

kulturalno-oświatowymi, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju 

dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do 

podjęcia nauki w szkole.  

4. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od zdarzeń losowych i nieszczęśliwych 

wypadków za zgodą i odpowiedzialnością rodziców.  
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5. Stawkę ubezpieczenia corocznie ustala się z rodzicami na pierwszym zebraniu w ciągu 

roku szkolnego, która będzie obowiązywała w danym roku szkolny.  

6. Rodzice, którzy nie chcą ubezpieczać dziecka w ramach ubezpieczenia zbiorowego, 

składają pisemną rezygnację u dyrektora lub nauczyciela – wychowawcy grupy. 

Jednocześnie obowiązani są do podania numeru polisy ubezpieczeniowej dziecka.  

§ 3 

1. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka poprzez: 

1) organizowanie takich sytuacji edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, które 

sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka we wszystkich sferach;  

2) realizację programu adaptacyjnego przedszkola, który daje dzieciom poczucie 

bezpieczeństwa, tym samym spełnia najważniejszą potrzebę warunkująca ich 

prawidłowy rozwój;  

3) kierowanie procesem wychowawczo-dydaktycznym w sposób podmiotowy 

i partnerski, uwzględniając propozycje rodziców;  

4) wzbogacanie doświadczeń dzieci zdobytych w najbliższym mu środowisku 

rodzinnym, zgodnie z prawem sfery najbliższego rozwoju;  

5) zapewnienie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju ich zainteresowań 

i uzdolnień;  

6) prowadzenie systematycznej diagnozy rozwojowej dzieci, co sprzyja pełnemu 

poznaniu i zaangażowaniu w rzeczywiste i autentyczne potrzeby dziecka;  

7) budowanie własnego systemu wartości na płaszczyźnie możliwych spotkań ze 

sztuką (dzieci odnoszą sukcesy, uczą się szacunku dla odmienności oraz 

akceptacji innych);  

8) poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego oraz przyswajanie 

dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie europejskiej;  

9) realizację własnego programu przedszkola, który sprzyja wyrównywaniu szans 

edukacyjnych. 

§ 4 

1. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka poprzez: 

1) pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziców;  

2) pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej 

interwencji specjalistycznej;  

3) informowanie na bieżąco o postępach dziecka;  

4) uzgadnianie w porozumieniu z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych 

w przedszkolu;  

5) propagowanie różnych form aktywności artystycznej, takich jak: działania plastyczne, 

muzyczno – ruchowe, teatralne;  

6) propagowanie znajomości języka obcego w codziennych zajęciach i czynnościach; 

7) organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami: logopedą, psychologiem, 

lekarzem pediatrą oraz innymi, zgodnie z propozycjami rodziców i Rady 

Pedagogicznej, sprzyjających konfrontacji punktów widzenia, oczekiwań 

edukacyjnych rodziców z propozycjami dla przedszkola;  
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8) współpracę z instytucjami, które w swych założeniach pełnią rolę opiekuńczą 

i wspomagającą rodzinę.  

§ 5 

1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez:  

1) kształtowanie u dzieci przyjaznego nastawienia do uczenia się, w tym także 

zdolności do podejmowania wysiłku intelektualnego;  

2) zachęcanie i wdrażanie dzieci do poznawania świata;  

3) wspomaganie rozwoju umysłowego w zakresie kształtowania kultury językowej, 

przygotowania do nauki czytania i pisania oraz edukacji matematyczno- 

przyrodniczej;  

4) realizowanie dążeń dzieci do wypowiadania się w twórczości plastycznej, muzycznej 

i ruchowej;  

5) łagodzenie stresu adaptacyjnego związanego z przekroczeniem progu szkoły 

i podjęciem roli ucznia.   

2. W przypadku dzieci niepełnosprawnych powyższe zadania realizowane są ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.  

§ 7 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki 

i wypoczynku:  

1) pracownicy przedszkola postępują zgodnie z zasadami dobrej praktyki 

higienicznej;  

2) w miejscach gdzie prowadzone są zajęcia stan urządzeń nie może stwarzać 
zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci;  

3) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz 

powierzchnię użytkową a sprzęty dostosowane są do wymogów ergonomii;  

4) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe.  

5) w sali znajduje się apteczka wyposażona w niezbędne środki do udzielania 

pierwszej pomocy wraz  z instrukcją;  

6) sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie posiadają 

wymagane atesty i certyfikaty zgodnie z zobowiązującymi przepisami prawa;  

7) nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych. 

§ 8 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas zajęć edukacyjnych 

1. Każdy oddział przedszkolny powierzony jest opiece nauczycielowi - wychowawcy, 

zgodnie z obowiązującym na dany rok szkolny harmonogramem.  

2. Nauczyciel nie może pozostawić dzieci bez opieki;  
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a) o tym, czy nauczyciel może opuścić stanowisko pracy, decyduje dyrektor lub 

osoba go zastępująca;  

3. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany 

jest poprosić o pomoc innego pracownika/nauczyciela przedszkola.  

4. Podczas zajęć dodatkowych organizowanych z całą grupą, nauczyciel – wychowawca 

grupy  ma obowiązek uczestniczenia w tych zajęciach.  

5. Nauczyciel – wychowawca przekazujący dzieci do grupy międzyoddziałowej, jest 

zobowiązany do poinformowania nauczyciela przejmującego opiekę nad tymi dziećmi, 

o ilości przekazanych dzieci. 

§ 9 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi podczas zajęć dodatkowych 

1. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe musi posiadać kwalifikacje pedagogiczne zgodnie 

z rozporządzeniem MEN;  

2. Podczas prowadzenia zajęć dodatkowych odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

ponosi osoba prowadząca te zajęcia;  

3. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe w grupie międzyoddziałowej, odbiera 

i przyprowadza dzieci uczestniczące w tych zajęciach bezpośrednio od nauczyciela – 

wychowawcy grupy lub nauczyciela zastępującego;  

4. W zajęciach dodatkowych prowadzonych z cała grupą odpowiedzialność za 

bezpieczeństwo dzieci, ponosi w równej części nauczyciel – wychowawca grupy lub 

nauczyciel zastępujący jak i nauczyciel zajęć dodatkowych. 

§ 10 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie wycieczek 

1. Zasady organizacji spacerów i wycieczek są szczegółowo określane w regulaminie 

spacerów i wycieczek obowiązującym na terenie przedszkola;  

2. Organizacją wyżywienia oraz pokryciem kosztów wycieczki zajmuje się dyrektor 

w porozumieniu z organem prowadzącym.  

§ 11 

Zasady sprawowania opieki nad dziećmi w czasie przebywania  

na terenie ogrodu przedszkolnego 

1. Podczas pobytu w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym 

wyposażonym w sprzęt dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci;  

1) za bezpieczeństwo terenu oraz znajdującego się na nim sprzętu, odpowiedzialny 

jest organ prowadzący przedszkole. 
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§ 12 

Zasady udzielania pomocy medycznej dzieciom  

1. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci żadnych zabiegów lekarskich poza 

udzieleniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.  

2. W nagłych wypadkach pierwszej pomocy udziela każda osoba zatrudniona 

w przedszkolu, znajdująca się na miejscu zdarzenia.  

3. Do zadań osoby udzielającej pierwszej pomocy należą przede wszystkim czynności 

doraźne, ratujące życie i są to: ewakuacja z okolicy zagrożenia, opanowanie krwawienia, 

ułożenie osoby poszkodowanej na boku, okrycie celem zapobieżenia utraty ciepła, 

zabezpieczenie miejsca wypadku.  

4. Osoba udzielająca pierwszej pomocy nie może wykonywać czynności, które są wyłącznie 

w gestii personelu medycznego.  

5. W przypadku nagłego zachorowania dziecka w trakcie pobytu w przedszkolu nauczyciel 

– wychowawca zawiadamia o tym rodziców dziecka. Mają oni obowiązek niezwłocznego 

odebrania dziecka z przedszkola oraz zapewnienia mu opieki medycznej.  

6. W przypadkach zagrożenia życia oraz innych losowych, w których zostaje wezwana 

karetka pogotowia i powiadomieni o zdarzeniu rodzice, dziecko zostaje powierzone 

opiece lekarskiej (np. lekarzowi, ratownikowi z karetki pogotowia) i do czasu przybycia 

rodziców przebywa w obecności dyrektora lub nauczyciela – wychowawcy grupy.  

§ 13 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci 

1. W trosce o dobro i bezpieczeństwo dzieci, w przedszkolu obowiązują następujące 

zasady przyprowadzania i odbierania dzieci: 

1) rodzice przyprowadzają dzieci i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za 

ich bezpieczeństwo w drodze „do” i „z” przedszkola;  

2) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do 

podejmowania czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny. Upoważnienie może być 
odwołane lub zmienione w każdej chwili;  

3) rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka 

z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego 

pełnomocnictwa w obecności nauczyciela;  

4) przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko ( np. upojenie alkoholowe, zachowania agresywne) 

będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;  

5) o przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 

poinformowany dyrektor lub osoba go zastępująca. W takiej sytuacji przedszkole 

zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania 

kontaktu z rodzicami dziecka;  

6) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel 

ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka oraz dyrektora;  

7) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem 
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w przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy 

komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami;  

8) rodzice są zobowiązani do bezzwłocznego poinformowania nauczyciela – 

wychowawcę grupy o każdej zmianie numerów kontaktowych podanych do 

dyspozycji przedszkola;  

9) życzenie rodziców dotyczące nieodbierana dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe;  

10) dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 

8.30; w sporadycznych przypadkach, dopuszcza się możliwość przyprowadzania 

dziecka do przedszkola po godzinie 8.30, jednak wówczas rodzic zobowiązany jest 

poinformować o tym fakcie nauczyciela – wychowawcę grupy przynajmniej jeden 

dzień wcześniej;  

11) dzieci powinny być odbierane z przedszkola w godzinach między 14.30 a 16.30;  

12) przyjmuje się, że moment przekazania odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pomiędzy rodzicami a przedszkolem jest: 

a) szatnia, sala zabaw, bądź ogród przedszkolny, 

b) jeżeli miejscem tym jest szatnia, wówczas obowiązek opieki nad dzieckiem 

podczas jego pobytu w szatni spoczywa rodzicu/prawnym opiekunie 

dziecka, 

c) w przypadku, kiedy miejscem odbierania dziecka jest sala zabaw bądź 
ogród przedszkolny opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczyciel;  

d) osoba przyprowadzająca lub odbierająca dziecko z przedszkola przekazuje 

je i odbiera bezpośrednio od pracownika przedszkola. Przyjmuje się 

zasadę, że takim momentem jest przywitanie się lub pożegnanie dziecka 

z tą osobą, 

e) po tym fakcie rodzic ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, 

również w przypadku jeżeli będzie nadal przebywał na terenie przedszkola.  

13) zasady organizowania zajęć dodatkowych w godzinach popołudniowych i w dni 

wolne określa osobny Regulamin.  
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ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE  

§ 1 

1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna; 

2.  Kompetencje dyrektora: 

1) kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną przedszkola oraz 

reprezentuje je na zewnątrz; 

2) dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także 

bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 

przedszkole poza obiektem do niego należącym;   

3) obserwuje różnorodne formy i metody pracy nauczyciela w celu systematycznego 

doskonalenia jego pracy, podnoszenia efektów pracy oraz inspirowania do innowacji 

i nowatorstwa pedagogicznego;  

4) dokonuje podsumowania pracy nauczycieli dwa razy w roku szkolnym; 

5) dokonuje analizy obowiązującej dokumentacji; 

6) inspiruje, koordynuje i organizuje współpracę między nauczycielami; 

7) rozwiązuje bieżące problemy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńcze; 

8) zapewnia opiekę rozpoczynającemu lub powracającemu po dłuższej przerwie 

nauczycielowi; 

9) sprawuje opiekę nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarza warunki 

do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne; 

10) ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 

oraz oczekiwań rodziców; 

11) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących; 

12) w porozumieniu z organem prowadzącym dysponuje środkami określonymi 

w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 

przedszkola; 

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;  

14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

15) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami: 
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a) zatrudnia, zwalania nauczycieli i pracowników niepedagogicznych 

przedszkola; 

b) przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe nauczycielom 

i pracownikom niepedagogicznym przedszkola; 

c) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, BHP, ppoż. i HACCP; 

16) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami 

przedszkola; 

17) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne 

zainteresowanych organów przedszkola; 

18) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

jakości pracy przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego; 

19) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, 

według zasad określonych w odrębnych przepisach; 

20) dyrektor dopuszcza objęcie dzieci zajęciami specjalistycznymi logopedycznymi, 

korekcyjno-kompensacyjnymi, terapeutycznymi, rewalidacyjnymi – przede 

wszystkim na pisemny wniosek rodzica, bądź też na wniosek logopedy, psychologa 

lub nauczyciela prowadzącego grupę po wyrażeniu pisemnej zgody przez rodziców; 

21) wspólnie z organem prowadzącym podejmuje decyzję w sprawie przyjmowania 

dzieci do przedszkola, przenoszenia ich do innych oddziałów, skreślenia z listy itp.; 

22) dyrektor przedszkola jest zobowiązany powiadomić dyrektora szkoły, w obwodzie 

której dziecko mieszka o spełnieniu przez dziecko obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie; 

23) dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej na pisemny wniosek rodziców i za zgodą organu prowadzącego, może 

zezwolić dziecku na indywidualny tok nauki, wyznaczając nauczyciela opiekuna; 

24) dyrektor zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy, organizuje 

przeglądy techniczne obiektu oraz konserwacyjno-remontowe, egzekwuje 

przestrzegania ustalonego w przedszkolu porządku, 

25) dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za 

wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. 

3.  Kompetencje Rady Pedagogicznej:  

1) w przedszkolu działa Rada Pedagogiczna utworzona zgodnie z art. 40 ustawy 

o systemie oświaty, która jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jej 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki; 

2) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce, 

nauczyciele religii, nauczyciele zajęć dodatkowych oraz pracownicy wykonujący 

zadania wychowawcze. 

3) w zebraniach rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, 

4) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor, 

5) zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są: 

a. przed rozpoczęciem roku szkolnego;  
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b. w trakcie roku, zgodnie z harmonogramem posiedzeń;  

c. po zakończeniu rocznych zajęć;  

d. w miarę bieżących potrzeb;  

6) zebrania Rady Pedagogicznej mogą się odbywać na wniosek:  

a. przewodniczącego, 

b. organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

c. organu prowadzącego, 

d. co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej;  

7) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej;  

8) Rada Pedagogiczna zapoznaje się nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

z ogólnymi wnioskami wynikającymi ze sprawowanego nadzoru przez dyrektora;  

9) do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

a. przedstawienie propozycji zmian w statucie przedszkola; 

b. opracowanie rocznego planu pracy przedszkola;  

c. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w przedszkolu  

d. uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej; 

e. ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach; 

10) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

a. organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy 

w ciągu tygodnia;  

b. wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród 

i innych wyróżnień;  

c. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego, oraz dodatkowo płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,  

d. ustala regulamin swojej działalności. 

11) dyrektor jako przewodniczący Rady Pedagogicznej może wstrzymać wykonanie 

uchwały Rady niezgodnej z przepisami prawa. O wstrzymaniu uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne;  

12) uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów co 

najmniej połowy jej członków; 

13) zebrania Rady są protokołowane; 

14) 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 placówki,  

15) szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa regulamin Rady Pedagogicznej. 
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4. Zasady współdziałania poszczególnych organów określają regulaminy działalności tych 

organów, które gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych ustawą, zapewniają 

bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach;  

1) organy przedszkola spotykają się w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnej 

decyzji; 

2) każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania; 

3) osobą informującą o wszystkich spotkaniach, kontaktach jest dyrektor; 

4) w przypadku powstałych konfliktów, problemów prowadzone będą rozmowy 

negocjacyjne, a mediatorem będzie osoba wybrana przez w/w organy w głosowaniu 

jawnym; 

5) jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowane strony, organ 

może poprosić o rozwiązanie problemu organ prowadzący placówkę lub organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny; ostateczny, rozstrzygający głos ma wizytator 

sprawujący nadzór pedagogiczny; 

5. Regulaminy działalności organów przedszkola nie mogą być sprzeczne ze statutem 

przedszkola. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 1 

1.Przedszkole jest placówką niepubliczną, nieferyjną, która: 

1) prowadzi odpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego;  

2) może prowadzić dodatkowo odpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie zajęć 
indywidualnych zgodnych z zaleceniami specjalisty (logopedy, psychologa); 

3) na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza co 

najmniej 5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola;  

4) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

5) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone odrębnymi przepisami. 

2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku a kończy  

     z dniem 31 sierpnia następnego roku. 

§ 2 

Podstawowa jednostka organizacyjna przedszkola 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

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

i stopnia niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 30.  

3. Do każdej z grup może uczęszczać 2 – 3 dzieci ze specjalnymi trudnościami 

edukacyjnymi. 
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4. Ze względu na warunki lokalowe oraz położenie przedszkola mogą być przyjmowane 

dzieci z niepełnosprawnością ruchową, uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się.  

5. O ilości przyjętych do grupy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi decyduje 

dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.  

§ 3 

Organizacja pracy wychowawczo dydaktycznej 

1. Praca opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjna prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego wraz z uzupełnieniem o wykaz programów 

i podręczników przyjętych na dany rok szkolny.  

2. Wybrany program wychowania przedszkolnego oraz podręczniki nauczyciele pracujący 

w poszczególnych grupach przedstawiają Radzie Pedagogicznej.  

3. Rada Pedagogiczne wybiera spośród przedstawionych w drodze uchwały odpowiednio 

zestaw programów i podręczników, biorąc pod uwagę możliwości dzieci oraz walory 

edukacyjne i estetyczne książek.  

4. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do dnia 30 czerwca odpowiednio zestaw 

programów i podręczników, obowiązujący od następnego roku szkolnego.  

5. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci 

ze specjalnymi trudnościami edukacyjnymi, za dodatkową odpłatnością i na pisemny 

wniosek rodzica złożony do Dyrektora przedszkola, bądź też na wniosek nauczyciela- 

wychowawcy, za podpisaną zgodą rodzica i po wcześniejszym ustalenie warunków 

pomiędzy Dyrektorem a rodzicem. 

6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, z tym że czas zajęć dydaktycznych wynosi:  

1) dla dzieci starszych - do 30 minut,  

2) dla dzieci młodszych - do 20 minut,  

i jest dostosowany do możliwości rozwojowych i psychofizycznych dzieci.  

§ 4 

Organizacja zajęć dodatkowych 

 

1. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe, nieodpłatne: zajęcia umuzykalniające 

(rytmika), nauka języka obcego, nauka religii, profilaktyczne zajęcia logopedyczne 

(grupowe), zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. 

2. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane 

przez rodziców. Propozycje w tym zakresie przedstawia dyrektor ogółowi rodziców na 

początku roku szkolnego. 

3. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosić:  

–  z dziećmi w wieku 2,5-4 lat - około 20 minut,  

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

4. Jeżeli w zajęciach dodatkowych nie uczestniczą wszystkie dzieci z danej grupy wiekowej, 

zajęcia te powinny odbywać się w czasie innym niż przeznaczonym na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
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5. Zajęcia dodatkowe, prowadzone w małych grupach lub w grupach międzyoddziałowych 

odbywają się w sali do działań indywidualnych.  

6. Realizacja zajęć dodatkowych z profilaktyki logopedycznej, rozwijania kompetencji 

społeczno-emocjonalnych, religii, gimnastyki korekcyjnej i języka angielskiego 

dokumentowane są w dzienniku głównym oraz dzienniku zajęć dodatkowych, 

prowadzonym przez osoby prowadzące zajęcia, z określeniem zadań i celów, wykazu 

dzieci objętych działaniami i wpisem realizowanych tematów.  

7. Realizacja zajęć indywidualnych i międzyoddziałowych prowadzona jest na podstawie 

programu zajęć, opracowanego przez nauczyciela prowadzącego.  

§ 5 

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu 

 

1. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału, w którym pracuje 

zgodnie z odrębnymi przepisami:  

 

1) dziennik zajęć;  

2) plany miesięczne;  

3) arkusze obserwacji;  

4) dokumentację dotyczącą awansu zawodowego nauczyciela.  

§ 6 

Liczba oddziałów  w przedszkolu 

1. Przedszkole prowadzi dwa oddziały z podziałem na „grupę I – dzieci młodsze” i „grupę 

II – dzieci starsze”.  

2. Liczba oddziałów może się zwiększyć.  
3. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, mogą być zlokalizowane 

w różnych miejscach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi warunki 

sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. 

 

§ 7 

Ramowy rozkład dnia 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców.  

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel – wychowawca, któremu powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia 

z uwzględnieniem potrzeb rodziców i zainteresowań dzieci.  

3. Ramowy rozkład dnia dla dzieci od 2,5 do 6 lat:  

1) Godziny pracy wychowawczo – opiekuńczo – edukacyjnych w grupach 

przedszkolnych:  
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 grupa dzieci młodszych od 6.30 - 16:30 z tym, że od 6.30 do 8.30 

odbywa się schodzenie się dzieci z obydwu grup w sali zajęć grupy 

młodszej, a od 14.30 do 16.30 rozchodzenie się dzieci pozostawionych 

pod opieką nauczyciela  

 grupa dzieci starszych od 6.30 – 16:30 z tym, że od 6.30 do 8.30 odbywa 

się schodzenie się dzieci z obydwu grup w sali zajęć grupy młodszej, a od 

14.30 do 16.30 rozchodzenie się dzieci pozostawionych pod opieką 

nauczyciela  

 

2) Posiłki:  

 Śniadanie    - 09:00 

 Zupa     - 11:00 

 Drugie danie    - 12:30  

 Podwieczorek    - 14:30 

3) Religia:  

 1 raz w tygodniu po 30 min 

4) Rytmika:  

 2 razy w tygodniu po 15 min  

5) Gimnastyka korekcyjna 

 1 raz w tygodniu po 30 min 

6) Profilaktyka logopedyczna – praca z całą grupą:  

 2 razy w tygodniu, zajęcia grupowe, około 30 min  

7) Zajęcia językowe w grupie:  

 1 raz w tygodniu po 30 min 

 dodatkowo w trakcie prowadzonych zajęć w formie śpiewanek, 

wierszyków, wyliczanek i stosowania określeń potocznego słownictwa 

nauczanego języka 

8) Zajęcia rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne – praca z całą grupą: 

 2 razy w miesiącu po ok 30 min 

9) Zajęcia indywidualne (na pisemny wniosek rodziców i za dodatkową 

odpłatnością):  

 2 razy w tygodniu po 15 min 

4. Godziny pracy przedszkola - rozpoczęcia i zakończenia wynikające z ramowego 

rozkładu dnia mogą ulegać zmianom w zależności od potrzeb rodziców i wymogów 

organizacyjnych.  

5. W ramowym rozkładzie dnia dopuszcza się możliwość organizowania zajęć 
dodatkowych wg potrzeb rodziców i zainteresowań dzieci, w godzinach ustalonych wg 

wymogów organizacyjnych.  

§ 8 

Zasady funkcjonowania  przedszkola 

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

organ prowadzący.  



  STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAGIA”      

 

Strona 21 z 32 

 

2. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie, przez 5 dni w tygodniu.  

3. W okresie zmniejszonej frekwencji, w czasie przerw świątecznych i ferii dopuszcza się 

prowadzenie zajęć w grupie łączonej bądź też zamknięcie placówki. 

4. Przerwy w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady 

Pedagogicznej:  

1) przerwy w pracy wykorzystuje się na:  

–  przeprowadzenie niezbędnych remontów i gruntownych porządków,  

–  urlop pracowników pedagogicznych i obsługi.  

5. Zmianę organizacji przedszkola (przekształcenie, zlikwidowanie) dokonuje organ 

prowadzący, z końcem roku szkolnego, który zobowiązany jest co najmniej na 

6 miesięcy przed terminem podjętych działań, zawiadomić o tym zamiarze. 

§ 9 

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu 

 

1.  W skład opłat za przedszkole wchodzą, opłata stała i opłata za wyżywienie, 

1) opłata stała za świadczenia przedszkola, ustalana co roku w miesiącu czerwcu, 

która będzie obowiązywała wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego;  

2) koszty wyżywienia  

– zmienne w zależności od wzrostu kosztów artykułów żywnościowych;  

– wysokość kosztów wyżywienia może ulec zmianie w zależności od cen 

żywności na rynku;   

– koszty wyżywienia ustala dyrektor w porozumieniu z intendentem firmy 

cateringowej, dostarczającej posiłki do przedszkola, i organem 

prowadzącym, dokonując kalkulacji stawki żywieniowej z ostatnich trzech 

miesięcy, 

– w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje 

zwrot należności za wyżywienie, odliczanej w następnym miesiącu;  

– pojedyncze dni nieobecności dziecka mogą być odliczone z kosztów 

wyżywienia tylko na podstawie zgłoszenia nieobecności dziecka na dany 

dzień najpóźniej do dnia poprzedzającego nieobecność;  

– odliczeniu od kosztów wyżywienia podlegają koszty dziennej stawki 

żywieniowej pomniejszonej o opłaty manipulacyjne;  

3) opłata wpisowa, ustalana jest każdorazowo przez organ prowadzący, z tym, że: 

– połowa opłaty wpisowej uiszczana jest w chwili zgłoszenia dziecka do 

przedszkola na dany rok szkolny i pobrania od dyrektora karty zapisu 

dziecka;  

– kwota ta nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji rodzica z chęci 

uczęszczania dziecka do przedszkola;  

– w przypadku nie przyjęcia dziecka do przedszkola z powodu braku 

miejsc w danym roku szkolnym wpłacona część opłaty wpisowej zostaje 

zwrócona rodzicom;  

– pozostała część opłaty wpisowej uiszczana jest w chwili przyjęcia dziecka 

na listę wychowanków przedszkola na dany rok szkolny;  
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– opłata wpisowa jest opłatą obowiązkową, obowiązującą na dany rok 

szkolny i tylko na jeden rok szkolny;  

 

4) opłata za zajęcia dodatkowe indywidualne (zajęcia terapeutyczne, zajęcia 

taneczne, inne), wg cennika opłat instytucji je prowadzących;  

5) opłaty za usługi i wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora 

lub wyznaczonego pracownika (wg wykazu podanego na tablicy ogłoszeń), 

jednak nie później niż do 10 dnia każdego miesiąca. Jeżeli jest to dzień wolny od 

pracy dyrektor może wydłużyć termin dokonywania opłat, 

6) wpłat za przedszkole można dokonywać osobiście lub przelewem na wskazane 

konto. W takim przypadku należy dokładnie wpisać: imię i nazwisko dziecka, 

grupę do której uczęszcza, zakres opłat (np. opłata za przedszkole i zajęcia gry 

na fortepianie) oraz miesiąc, za który dokonuje się wpłaty. Kopię dowodu 

wpłaty należy przedstawić dyrektorowi lub księgowemu przedszkola do wglądu;  

7) o zmianach w wysokości kosztów i świadczeń dyrektor informuje rodziców na 

jeden miesiąc przed zamierzoną zmianą;  

 

2. Pracownicy przedszkola płacą za wyżywienie opłatę zryczałtowaną, zgodnie z obliczoną 

stawką żywieniową;  

1) zasady uiszczania opłat za korzystanie ze świadczeń żywienia odbywają się na 

takich samych zasadach jak zasady uiszczania opłat za pobyt dziecka 

przedszkolu;  

2) w ramach wnoszonych opłat za wyżywienie pracownicy mają prawo do 

korzystania z 2 posiłków dziennie, tj. śniadanie i obiad.  

 

§ 10 

Rezygnacja z usług świadczonych przez przedszkole 

1. Rodzic ma prawo zrezygnowania z usług świadczonych przez przedszkole w każdej 

chwili przez złożenie pisemnej prośby o skreślenie dziecka z listy wychowanków do 

dyrektora.  

2. W przypadku rezygnacji z przedszkola obowiązuje miesięczny termin wypowiedzenia.  

3. Przez określenie „miesięczny termin wypowiedzenia” należy rozumieć konieczność 
opłacenia świadczeń za przedszkole dla skreślanego dziecka przez 1 kolejny miesiąc, 

bez względu na dzień złożenia rezygnacji.  

4. W miesiącu wypowiedzenia dziecko ma prawo nadal uczęszczać do przedszkola na 

dotychczasowych zasadach.  

5. W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola nie podlegają zwrotowi opłaty uiszczone 

na Fundusz Okolicznościowy, zajęcia dodatkowe opłacane 1 raz w roku oraz opłata 

wpisowa.  

 

 

 

 

 



  STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAGIA”      

 

Strona 23 z 32 

 

 

 

§ 11 

Dokumentacja przedszkola 

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

2. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym 

dokumentuje się przebieg pracy opiekuńczo-wychowawczo-edukacyjnej z dziećmi 

w danym roku szkolnym.  

3. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska 

i imiona dzieci, daty i miejsca ich urodzenia, nazwisko i imiona rodziców (prawnych 

opiekunów) i adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu wychowania 

przedszkolnego oraz w dzienniku odnotowuje się obecność dzieci na zajęciach 

edukacyjnych.  

4. Przeprowadzenie zajęć wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel potwierdza podpisem.  

5. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć, które nie są wpisywane odpowiednio do 

dziennika zajęć przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione koniecznością dokumentowania 

przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej:  

a. zeszyty obserwacji i diagnozy,  

b. dzienniki zajęć dodatkowych.  

6. Podstawowe dokumenty działalności administracyjno-gospodarczej przedszkola 

stanowią:  

1) orzeczenie organizacyjne,  

2) zatwierdzone projekty organizacji przedszkola na dany rok szkolny,  

3) segregatory z korespondencją według rzeczowego wykazu akt,  

4) akta osobowe nauczycieli i pracowników obsługowych,  

5) sprawozdanie GUS,  

6) karty zgłoszeń dzieci,  

7) umowy cywilnoprawne,  

8) dokumentacja związana z odpłatnością,  

9) protokoły posiedzeń komisji socjalnych,  

10) raporty żywieniowe,  

11) księga inwentarzowa i protokoły zużycia,  

12) inne określone instrukcją kancelaryjno-archiwalną.  

 

7. W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ 

prowadzący przedszkole, a dokumentację pedagogiczną organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny Małopolskie Kuratorium Oświaty.  
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ROZDZIAŁ V 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 1 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, pracowników pedagogicznych pełno- 

i niepełnozatrudnionych z odpowiednimi kwalifikacjami oraz pracowników 

administracyjno-obsługowych.  

2. Do pracowników administracyjno – obsługowych zalicza się:  

– księgowy 

– pracownik obsługi technicznej i konserwacji.  

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy.  

4. Nauczyciele podczas pełnienia obowiązków służbowych (lub w związku z pełnieniem tych 

obowiązków) korzystają z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Oznacza to, że określone czyny zabronione, na szkodę nauczyciela będą ścigane 

z urzędu. 

5. Dyrektor i organ prowadzący występuje z urzędu, w obronie nauczyciela, którego 

uprawnienia zostały naruszone.  

6. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze godzin wynosi 40 godzin 

tygodniowo, w tym co najmniej 26 godzin dydaktycznych.  

7. W ramach czasu pracy nauczyciel - wychowawca zobowiązany jest realizować:  

1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio 

z wychowankami w wymiarze godzin przydzielonych w projekcie organizacyjnym na 

dany rok szkolny,  

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola. 

 § 2 

Podstawowe prawa i obowiązki nauczyciela 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczą, jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

dzieci.  

2. Do obowiązków nauczyciela - wychowawcy należy w szczególności:  

1) troska o bezpieczeństwo, zdrowie i życie dzieci, o których mowa w § 3;   

2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności 

i zainteresowań oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie;   

3) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i odpowiedzialność za jej wyniki 

i jakość, w tym obowiązek mierzenia jakości pracy przedszkola;  

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami i informowanie ich o przebiegu procesu 

wychowawczo-dydaktycznego, postępach, osiągnięciach, trudnościach w rozwoju 

psychofizycznym wychowanków, w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

uznawanie prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu 

wychowawczego realizowanego w danym oddziale;  



  STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „MAGIA”      

 

Strona 25 z 32 

 

5) nawiązywanie współpracy ze specjalistami i w ramach wspomagania rozwoju dziecka 

kierowanie dzieci do specjalistów, za pisemną zgodą rodziców;  

6) dążenie do osiągania jak najlepszych wyników w pracy oraz doskonalenie metod 

nauczania i wychowania - nauczyciel ma prawo wyboru określonej koncepcji 

pedagogicznej i wdrożenia jej w procesie wychowania, w porozumieniu z rodzicami 

i Radą Pedagogiczną, a w ramach przyjętych do realizacji programów autorskich 

może wprowadzać wybrane przez siebie elementy programu,  

7) doskonalenie swoich umiejętności, wprowadzanie na podstawie uchwały Rady 

Pedagogicznej innowacji pedagogicznych po ustaleniu odpowiednich warunków 

kadrowych, organizacyjnych i budżetowych, stosowanie nowatorskich metod i form 

pracy;  

8) aktywne uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, konferencjach 

metodycznych i zespołach samokształceniowych;  

9) prowadzenie zajęć z grupą wraz z integracją dzieci niepełnosprawnych oraz 

podejmowanie oddziaływań kompensacyjno-wyrównawczych wobec dzieci, które 

tego potrzebują (na pisemny wniosek i za zgodą rodzica);  

10) prowadzenie zajęć koleżeńskich oraz zajęć otwartych dla rodziców (minimum 2 razy 

w roku szkolnym);  

11) prowadzenie współpracy z nauczycielami doradcami, podnoszenie swojej wiedzy 

pedagogicznej z uwzględnieniem literatury fachowej;  

12) dbanie o dobre imię placówki, a także mienie i sprzęt przedszkola;  

13) przestrzeganie zobowiązania nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste wychowanków i ich 

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola - na podst. art. 43, 

ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. nr 67 z 1996 r. 

poz. 329 z późniejszymi zmianami);  

14) przestrzeganie i stosowanie przepisów o ochronie danych osobowych dzieci 

i rodziców, uzyskiwanych na podstawie opinii i orzeczeń o dzieciach wydawanych 

przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną i innych informacji wydawanych przez 

różne instytucje np. Sądy, Policję, Poradnie Lekarskie i złożenie w tym celu 

pisemnego poświadczenia o poufności danych i nie wykorzystywaniu ich w innych 

celach niż oddziaływania wychowawczo-dydaktyczne;  

15) korzystanie w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie 

placówek i instytucji oświatowych i naukowych.  

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i ustala formy 

pomocy w oddziaływaniach wychowawczych wobec dzieci.  

4. Nauczyciel włącza rodziców w działalność przedszkola oraz czyni starania 

o kontynuowanie współpracy w ramach wspomagania rozwoju dziecka w domu.  

5. Praca nauczyciela podlega ocenie. Sposób i częstotliwość dokonywania oceny określają 

odrębne przepisy.  

6. Nauczyciel w pełni i aktywnie uczestniczy w tworzeniu rocznego planu pracy przedszkola. 

7. Nauczyciel utrzymuje kontakt z rodzicami dziecka w celu poznania i ustalenia potrzeb 

rozwojowych ich dzieci.  
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§ 3 

Zadania nauczyciela religii, rytmiki, zajęć indywidualnych  

oraz profilaktyki logopedycznej 

1. Obowiązki nauczyciela religii to przede wszystkim:  

– prowadzenie zajęć zgodnie z harmonogramem;  

– realizowanie treści programowych zawartych w obowiązującym programie 

nauczania;  

– prowadzenie zajęć w atmosferze radości i zgodnie z możliwościami 

psychofizycznymi dzieci;  

– prowadzenie bieżącej dokumentacji;  

– ponad to nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, schludnego wyglądu 

i kultury osobistej. 

2. Zakres obowiązków nauczyciela zajęć indywidualnych (wg potrzeb dziecka i na pisemną 

prośbę rodziców) obejmuje:  

– dbałość o bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci;  

– rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych dzieci oraz wspieranie ich 

rozwoju psychofizycznego;  

– kreowanie atmosfery zajęć sprzyjającej twórczemu zaangażowaniu dzieci;  

– dbałość o wysoki standard pracy, kulturę osobistą i miłą atmosferę podczas 

zajęć;  
– swobodny wybór metod realizacji treści programowych;  

– czynne uczestniczenie w życiu artystycznym placówki;  

– wspólnie przygotowywanie dzieci do uczestniczenia w uroczystościach 

przedszkolnych;  

– ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie przedszkolne, służące do 

realizacji celów zajęć;  
– informowanie rodziców i dyrektora o osiągnięciach i problemach z dziećmi;  

– utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami dzieci oraz podejmowanie 

prób włączania ich w życie placówki;  

– przestrzeganie dyscypliny pracy, punktualności i czasu trwania zajęć;  
– systematyczne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania. 

3. Obowiązki nauczyciela profilaktyki logopedycznej obejmują:  

– opracowanie własnych arkuszy diagnostycznych i obserwacyjnych;  

– diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju mowy;  

– prowadzenie systematycznych zajęć grupowych z zakresu profilaktyki 

logopedycznej w celu zminimalizowania ryzyka wad wymowy; 

– prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej (na wniosek rodzica i za 

dodatkową odpłatnością) dla dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami mowy;  

– współpraca z nauczycielami, rodzicami;  

– prowadzenie doradztwa logopedycznego;  

– systematyczne prowadzenie dokumentacji (karty diagnostyczne, karty obserwacji, 

dziennik zajęć, inne w miarę potrzeb);  
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– uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;  

– ponad to nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, schludnego wyglądu 

i kultury osobistej. 

4. Obowiązki nauczyciela terapii pedagogicznej/psychologa obejmują:  

– diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwoju; 

– prowadzenie systematycznych zajęć grupowych z zakresu rozwijania kompetencji 

społeczno-emocjonalnych;  

– objęcie dzieci ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami rozwojowymi indywidualną 

terapią pedagogiczną i/lub wsparciem psychologicznym (na wniosek rodzica i za 

dodatkową odpłatnością); 

– współpraca z nauczycielami, rodzicami;  

– prowadzenie doradztwa psychologicznego;  

– systematyczne prowadzenie dokumentacji (karty obserwacji, dziennik zajęć, inne 

w miarę potrzeb);  

– uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej;  

– ponad to nauczyciel zobowiązany jest do punktualności, schludnego wyglądu 

i kultury osobistej. 

§ 4 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowawczych i edukacyjnych.  

2. Formy tego współdziałania uwzględniają:  

1) kontakty indywidualne rodziców i nauczycieli;  

2) przekazywanie pisemnej informacji o postępach w rozwoju dziecka;  

3) zebrania grupowe i ogólnoprzedszkolne z rodzicami;  

4) zajęcia otwarte dla rodziców;  

5) udział w uroczystościach przedszkolnych;  

6) pomoc w zorganizowaniu i przeprowadzeniu wycieczek turystyczno–krajoznawczych 

poza teren przedszkola;  

7) pedagogizacja rodziców z udziałem specjalistów oraz organizowanie konsultacji 

specjalistycznych dla rodziców na terenie przedszkola.  

§ 5 

Zadania pracowników administracyjno – obsługowych 

1. Obowiązki księgowego:  

– prowadzenie dokumentacji finansowo – księgowej przedszkola;  

– przechowywanie i archiwizowanie dokumentów finansowo – księgowych, 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;  

– księgowanie dowodów księgowych (faktur, refaktur);  

– prowadzenie dokumentacji płacowej dla poszczególnych pracowników;  

– sporządzanie i przechowywanie list płac;  

– prowadzenie rozliczeń z ZUS, Powiatowym Urzędem Pracy, Urzędem 

Skarbowym oraz PFRON;  
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– ewidencjonowanie i sprawdzanie pod względem formalnym i rachunkowym 

otrzymanych dokumentów księgowych;  

– wypisywanie poleceń przelewu za faktury i rachunki;  

– prowadzenie kasy przedszkola;  

– podejmowanie i odprowadzanie gotówki do banku;  

– wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora lub organ 

prowadzący, wynikających z bieżącej organizacji pracy przedszkola.  

2. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do:  

– przestrzegania terminów ważności pracowniczych książeczek zdrowia i badań 

okresowych;  

– przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów i zarządzeń;  

– wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora, wynikających 

z organizacji pracy na placówce.  

3. Szczegółowy przydział czynności dla każdego pracownika zawiera jego teczka akt 

osobowych.  

 

ROZDZIAŁ VI 

REKRUTACJA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 

§1 

1. Rekrutacja do przedszkola odbywa się cały rok szkolny w zależności od potrzeb, 

a szczególnie w okresie ustalonym przez organ prowadzący.  

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.  

3. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w przypadku 

gdy: 

- zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-6 lat,  

- placówka dysponuje wolnymi miejscami,  

- do przedszkola uczęszcza jego rodzeństwo. 

4. Do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne oraz o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych, 

5. Przyjmowanie dzieci do przedszkola opiera się o zasadę pełnej dostępności.  

6. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:  

– obojga rodziców pracujących;  

– matek lub ojców samotnie wychowujących i pracujących 

zawodowo;  

– rodzeństwa dzieci uczęszczających do przedszkola;  

– matek lub ojców, wobec których orzeczono stopień 

niepełnosprawności;  

– umieszczone w rodzinach zastępczych;  

7. Jeżeli liczba zgłoszonych dzieci przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje organ 

prowadzący przedszkole.  

8. Jeżeli liczba zgłoszeń do przedszkola nie przekracza liczby miejsc lub przekracza ją 

nieznacznie (tj. o 1 lub 2 dzieci), decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor.  
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9. W przypadku nieprzyjęcia do przedszkola wszystkich zgłoszonych dzieci, tworzona jest 

ponumerowana lista dzieci oczekujących, które mogą być przyjęte, gdy zwolni się 

miejsce w danej grupie.  

10. Rodzice dzieci nieprzyjętych mogą złożyć odwołanie w terminie 7 dni od ogłoszenia 

listy rekrutacyjnej.  

11. Dyrektor rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemną odpowiedź w ciągu 

7 dni od otrzymania odwołania.  

12. Decyzja dyrektora dotycząca wniesionego przez rodziców odwołania jest ostateczna.  

 

ROZDZIAŁ VII 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§1 

 

Prawa i obowiązki dzieci w przedszkolu 

 

1. Dziecko w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją 

Praw Człowieka ma prawo do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczego, wychowawczego 

i edukacyjnego poprzez respektowanie podmiotowości wychowanka 

z poszanowaniem jego własnej odrębności i godności;  

2) swobody wyrażania własnej osobowości oraz poszanowania jego godności 

osobistej;  

3) ochrony przed przemocą i zgorszeniem;  

4) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

dydaktycznym;  

5) swobody myślenia, sumienia, wyznania i przekonań tak by nie naruszało to 

dobra innych osób;  

6) pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu naturalnych 

potrzeb życiowych;  

7) wzrastania w atmosferze miłości i zrozumienia, sprzyjającej pełnemu, 

harmonijnemu rozwojowi jego osobowości oraz zapewnienia mu spokoju i ciszy, 

kiedy tego potrzebuje;  

8) traktowania dziecka jako równorzędnego partnera, który ma prawo do 

zdobywania wiadomości i informacji o otaczającej rzeczywistości bez względu na 

granice w zróżnicowanej formie:  

a. słownej,  

b. artystycznej,  

c. środka masowego przekazu,  

d. według wyboru dziecka.  

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:  

1) szanować inne dzieci i osoby dorosłe oraz ich wytwory pracy;  

2) podporządkować się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego, respektować przyjęte w przedszkolu regulaminy i kodeksy;  
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3) dbać o czystość osobistą i porządek w otoczeniu, w tym sprzątać zabawki po 

skończonej zabawie;   

4) porządkować swoje stanowisko pracy po zakończonych zajęciach;  

5) szanować środowisko przyrodnicze i wszystko, co jest z tym związane;  

6) przestrzegać zasad bezpieczeństwa;  

3. Dziecko 6 – letnie ma obowiązek realizować roczne przygotowanie przedszkolne. 

Niespełnienie powyższego obowiązku podlega egzekucji zgodnie z przepisami 

o postępowaniu egzekucyjnym w trybie administracyjnym.   

4. Zwolnienie z obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego następuje 

w przypadku wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły, zgodnie z odrębnymi 

przepisami.  

§2 

 

1. Dyrektor zobowiązany jest zawiadomić dyrektora szkoły podstawowej, w której 

obwodzie dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego.  

2. W przedszkolu prowadzony jest rejestr dzieci 6 – letnich i rejestr zaświadczeń, 

wydawanych tym rodzicom.  

3. W przedszkolu kontrolowana jest systematyczność uczęszczania na zajęcia dzieci 

objętych obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.  

4. Pracownicy przedszkola nie mogą stosować żadnych kar cielesnych ani metod 

zastraszania bądź ośmieszania dziecka.  

5. Rodzice mają prawo interweniować u dyrektora lub nauczyciela – wychowawcy w każdej 

sprawie, w której stwierdzą nieprawidłowość zachowań osób zatrudnionych w placówce.  

6. W przypadku naruszenia praw dziecka przez nauczycieli lub pracowników przedszkola 

rodzice mogą składać pisemne zażalenie lub skargę do dyrektora, organu prowadzącego 

lub sprawującego nadzór pedagogiczny, w zależności od istoty sprawy.  

7. Przedszkole prowadzi rejestr skarg i zażaleń.  

 

§3 

 

1. Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków w przypadku, gdy: 

– rodzic zalega lub nieterminowo reguluje wpłaty za przedszkole przez okres 

2 kolejnych miesięcy;  

– dziecko szczególnie destruktywnie wpływa swoim zachowaniem na innych 

wychowanków a rozmowy z rodzicami na ten temat i próby przeciwdziałania 

temu nie przynoszą oczekiwanego rezultatu;  

– nieprzestrzegania przez rodziców i samych wychowanków regulaminu 

przedszkola i niniejszego statutu.  
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ROZDZIAŁ VIII 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

§1 

 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) systematycznego uzyskiwania rzetelnej informacji o rozwoju i postępach oraz 

trudnościach w rozwoju i zachowaniu swojego dziecka;  

2) pełnej znajomości i akceptacji działań prowadzonych w przedszkolu, 

wynikających w realizacji przyjętych przez nie programów;  

3) udziału w obserwacji zajęć prowadzonych z dziećmi (podczas zajęć otwartych);  

4) wyrażaniu i przekazywaniu opinii i wniosków, dotyczących pracy przedszkola;  

5) utajnienia informacji o dziecku przekazywanych innym nauczycielom;  

6) czynnego uczestniczenia w życiu przedszkola, pozyskiwania sponsorów 

i instytucji, których współdziałanie mogłoby przyczynić się do lepszego 

funkcjonowania placówki.  

2. Do  podstawowych obowiązków rodziców należy:  

1) przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego i czystego;  

2) podanie pełnej informacji o możliwościach i sposobach kontaktowania się 

z rodzicami w sprawach dziecka;  

3) podanie pełnej informacji o stanie zdrowia dziecka, w przypadku chorób 

przewlekłych i/lub wrodzonych, dostarczenie zaświadczenia lekarskiego 

o możliwościach przybywania dziecka w grupie przedszkolnej;  

4) stosowania się do regulaminów obowiązujących w przedszkolu;  

5) regularnego wnoszenia opłat;  

6) uczestniczenia w życiu przedszkola, w tym w zebraniach rodziców 

z nauczycielem i/lub dyrektorem.  

 

3. W przypadku zalegania rodziców z opłatą za przedszkole, dyrektor po doręczeniu 

upomnienia kieruje zobowiązanie do ściągnięcia należności w trybie administracyjnym.  

4. Rodzice dziecka objętego rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego 

zobowiązani są do zapewnienia mu regularnego uczestniczenia w zajęciach.  

 

§2 

 

1. Za szczególne zaangażowanie we wspieraniu przedszkola rodzice mogą otrzymać list 

pochwalny dyrektora, Rady Pedagogicznej i organu prowadzącego przedszkole.  
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ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

Procedura umożliwiająca dokonywanie zmian  w  statucie przedszkola 

1. Statut można zmienić  w części lub w całości, 

2. O zmianie statutu decydują przesłanki : 

a. zewnętrzne  np. zmiana prawa oświatowego 

b. wewnętrzne np. wynikające z krytyki istniejącego dokumentu, zmiany organizacji 

placówki. 

3. Dokonywanie zmian w statucie odbywa się na uzasadniony wniosek jednego z organów 

pracy Przedszkola w trybie właściwym dla jego uchwalenia. 

4. Wniosek taki powinien być rozpatrzony najpóźniej w ciągu miesiąca.  

5. Nad projektem zmian w statucie pracuje, powołany do tego przez dyrektora zespół ds. 

opracowania projektu zmian do statutu.  

6. Dyrektor przedstawia do zaopiniowania organowi prowadzącemu przygotowany projekt 

zmian do statutu.  

7. Po pozytywnym zaopiniowaniu statut bądź jego zmiany przedkłada się do uchwalenia 

Radzie Pedagogicznej.  

8. W przypadku uzyskania negatywnej opinii projekt ponownie wraca do zespołu ds. 

opracowania projektu zmian w statucie przedszkola. 

9. Treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie wraz ze zmieniającymi się 

przepisami prawa. 

10. W przypadku zmiany stopnia organizacyjnego przedszkola, zmiany w statucie mogą być 
dokonane w formie aneksu.  

11. Rada Pedagogiczna ma prawo do wnoszenia wniosków o zmianach w statucie.  

12. Zmiany te mają formę aneksu przyjętego po uprzednim przedstawieniu organowi 

prowadzącemu i uzyskaniu pozytywnej opinii.  

§ 2 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich nauczycieli, rodziców, pracowników 

obsługi i administracji oraz wychowanków.  

2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się zasady 

udostępnienia statutu przez dyrektora przedszkola. Statut jest dostępny w kancelarii 

dyrektora w godzinach jego pracy.  

3. Zmian w statucie przedszkola może dokonać Rada Pedagogiczna zgodnie 

z obowiązującymi przepisami.  

4. Likwidacji przedszkola dokonuje organ prowadzący na zasadach i zgodnie z procedurą 

ustaloną odrębnymi przepisami.  

5. Dyrektor jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.  

§ 3 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021r.  


