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Podstawa prawna:
Statut został opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.
U. z 2017 r. poz. 60 z póż. zm.).
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).
4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.
zm.).
5. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki
prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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).
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz.
502).
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach. (Dz. U. poz. 1591).
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.).
10. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. (Dz. U. poz.
1578).
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań
wobec szkół i placówek. (Dz. U. poz. 1611 z póź. zm).
13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. (Dz. U.
poz. 1646).
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Rozdział I
Nazwa i rodzaj przedszkola oraz jego siedziba.
§ 1.
Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Publiczne nr 13 z siedzibą w Radomiu ul.
Garbarska 59/67, zwanego dalej przedszkolem.
2. Przedszkole jest przedszkolem publicznym:
1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę
programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych
przepisach.
3. Struktura organizacyjna Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu to 11 oddziałów:
 5 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w budynku przedszkola ul.
Garbarska 59/67
 6 oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Publicznej Szkole Podstawowej nr
22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Reja w Radomiu ul. Krucza 2/10
1.

Rozdział II
Nazwa i siedziba organu prowadzącego.
§ 2.
1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Radomia z siedzibą w Urzędzie
Miejskim w Radomiu ul. Jana Kilińskiego 30
2. Organ prowadzący przedszkole odpowiada za działalność przedszkola. Do zadań organu
prowadzącego należy w szczególności:
1) zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych
warunków nauki, wychowania i opieki;
2) zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki i
metod pracy dla dzieci objętych kształceniem specjalnym;
3) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w
tym zakresie;
4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej i obsługi
organizacyjnej przedszkola;
5) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów oraz wykonywania innych zadań statutowych;
6) wykonywanie czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do
dyrektora przedszkola.
3. Organ prowadzący przedszkole sprawuje nadzór nad jego działalnością w zakresie spraw
finansowych i administracyjnych, z uwzględnieniem odrębnych przepisów.
4. W zakresie finansowo-administracyjnym, nadzorowi podlega w szczególności:
1) prawidłowość dysponowania przyznanymi środkami budżetowymi oraz
pozyskanymi przez przedszkole środkami pochodzącymi z innych źródeł, a także
gospodarowania mieniem;
2) przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy pracowników i dzieci;
3) przestrzeganie przepisów dotyczących organizacji pracy przedszkola..
5

Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu
§ 3.
1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Mazowiecki Kurator
Oświaty-Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu ul. Żeromskiego 53,
26-600 Radom.

Rozdział III
Cele i zadania przedszkola wynikające z przepisów prawa, w tym w
zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania
dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz
zasad promocji i ochrony zdrowia;
§ 4.Cele i zadania przedszkola
1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.
Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia
się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz
gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie
takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie
edukacji.
2. Do zadań przedszkola należy:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
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10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego,
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy;
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania
przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w
przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań
wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
§ 5.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
1) pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:
a) diagnozowaniu środowiska dziecka,
b) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka
i umożliwianiu ich zaspokojenia,
c) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznych,
d) podejmowaniu działań profilaktycznych i wspieraniu nauczycieli w tym
zakresie,
e) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej wśród dzieci, nauczycieli, rodziców,
f) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
g) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
2) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest realizowana we współpracy
z:
a) rodzicami,
b) nauczycielami i in. pracownikami przedszkola
c) poradnią psychologiczno – pedagogiczną,
d) innymi przedszkolami,
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
3) Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
4) Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:
a) rodziców,
b) nauczyciela,
c) pedagoga,
d) psychologa,
e) logopedy,
f) poradni psychologiczno- pedagogicznej,
g) pracownika socjalnego,
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5)

6)

7)

8)

9)

h) asystenta rodziny,
i) kuratora sądowego,
j) organizacji pozarządowej lub instytucji działającej na rzecz rodziny, dzieci i
młodzieży;
Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w
szczególności w formie:
 zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o
charakterze terapeutycznym,
 porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,
 zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
 zindywidualizowanej
ścieżki
realizacji
obowiązkowego
rocznego
przygotowania przedszkolnego;
Zajęcia specjalistyczne:
a) korekcyjno – kompensacyjne organizuje dla dzieci, u których stwierdzono
specyficzne trudności w uczeniu się. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający
przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć
powinna wynosić nie więcej niż 5 dzieci,
b) logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują
zakłócenia komunikacji językowej oraz utrudniaja naukę; zajęcia prowadzą
nauczyciela posiadający przygotowanie w zakresie logopedii szkolnej; liczba
uczestników zajęć powinna wynosić nie więcej niż 4 dzieci,
c) rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci
przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników
zajęć nie może przekraczać 10. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami dzieci,
liczba uczestników zajęć może przekraczać 10,
d) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z
dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia
prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie pracy o
charakterze terapeutycznym lub socjoterapii; liczba uczestników zajęć powinna
wynosić nie więcej niż 10.
Porady i warsztaty dla rodziców i nauczycieli:
a) porad dla rodziców i nauczycieli oraz konsultacji dla rodziców i nauczycieli
udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel posiadający
przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej oraz inni
nauczyciele
posiadający
przygotowanie
do
prowadzenia
zajęć
specjalistycznych,
b) warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizuje się w celu doskonalenia
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności
wychowawczych; warsztaty prowadzą w zależności od potrzeb, pedagog,
psycholog oraz nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć
specjalistycznych;
Zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców organizuje się w celu wspomagania
wychowawczej funkcji rodziny, zapobiegania zachowaniom dysfunkcyjnym u dzieci
oraz wspierania ich rozwoju. Zajęcia te prowadzone są w grupach liczących nie mniej
niż 10 osób. Prowadzą je, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, nauczyciel
posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych;
Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, którzy mogą uczęszczać do przedszkola
ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu
zdrowia, nie mogą realizować wszystkich odpowiednio zajęć wychowania
8

Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu
przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania
organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
10) Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi, specjalistycznymi,
psychoedukacyjnymi wymaga zgody rodziców;
11) objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i zajęciami
specjalistycznymi decyduje dyrektor przedszkola;
12) Udział dzieci w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych i zajęciach specjalistycznych
trwa do czasy zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych
wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
13) zakończeniu udzielania pomocy decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców
lub nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze lub zajęcia
specjalistyczne;
14) Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola;
15) W przedszkolu może być zatrudniony pedagog , psycholog i logopeda.
a) do zadań pedagoga należy w szczególności:
 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie
przyczyn niepowodzeń szkolnych,
 określanie form i sposobów udzielania dzieciom, w tym dzieciom z
wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci rodziców i nauczycieli,
 podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych w stosunku do
dzieci, z udziałem rodziców i nauczycieli,
 wspieranie działań opiekuńczo- wychowawczych nauczycieli,
 działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej
dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej,
 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
b) do zadań psychologa należy w szczególności:
 prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w
tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz potencjalnych możliwości psychofizycznych dzieci
w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i
uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub
trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu
przedszkola;
 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju
dziecka, określenia odpowiednich form pomocy psychologicznopedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i
interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli,
 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
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 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy
wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym
dziecka,
 wspieranie nauczycieli w działaniach profilaktyczno- wychowawczych,
 wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych
specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień
dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w
funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających
funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola oraz
udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
c) do zadań logopedy należy w szczególności:
 przeprowadzanie badań wstępnych,
 diagnozowanie logopedyczne w tym prowadzenie badań przesiewowych
w celu ustalenia stanu mowy i poziomu rozwoju językowego dzieci oraz
odpowiednio do jego wyników- organizowanie pomocy logopedycznej,
 prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach,
 organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci przy ścisłej
współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia
korekcyjno- kompensacyjne,
 organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznopedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli,
 podejmowanie działań profilaktycznych,
 wspieranie działań profilaktycznych,
 wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli;
 prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji
dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i
eliminowania jej zaburzeń.
§ 6.Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego:
1) Niepełnosprawne: niesłyszące, słabosłyszące, niewidome, słabowidzące, z
niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera, i z niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanych dalej "dziećmi
niepełnosprawnymi”,
2) niedostosowane społecznie, zwane dalej "dziećmi niedostosowanymi społecznie",
3) zagrożone niedostosowaniem społecznym, zwane dalej "dziećmi zagrożonymi
niedostosowaniem społecznym"- wymagające stosowania specjalnej organizacji
nauki i metod pracy.
2. Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych organizuje się w
integracji z dziećmi pełnosprawnymi w przedszkolu najbliższym miejsca zamieszkania
dziecka niepełnosprawnego.
3. Przedszkole zapewnia
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze
względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości
psychofizyczne dzieci;
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4.

5.

6.
7.

3) )zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.
47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
5) )integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi
pełnosprawnymi;
6) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.
Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:
1) zakres i sposób dostosowania programu wychowania przedszkolnego do
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich
metod i form pracy z dzieckiem;
2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z
dzieckiem;
3) formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
4) działania wspierające rodziców dziecka oraz - w zależności od potrzeb - zakres
współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami
pozarządowymi, innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz
rodziny i dzieci, a w przypadku przedszkoli również ze specjalnymi ośrodkami
szkolno-wychowawczymi, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi i
młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii;
5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia
odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dziecka;
6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, z rodzicami dziecka;
7) w przypadku dzieci niepełnosprawnych - w zależności od potrzeb - rodzaj i sposób
dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności
dziecka, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to
kształcenie;
8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych dziecka wskazanych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego lub wynikających z wielospecjalistycznych ocen- wybrane
zajęcia wychowania przedszkolnego.
W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie należy uwzględnić w szczególności
rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:
1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Braille'a lub
innych alternatywnych metod komunikacji - w przypadku dziecka niewidomego;
2) )naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się, w
szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) - w
przypadku dziecka niepełnosprawnegoz zaburzeniami mowy lub jej brakiem;
3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne - w
przypadku dziecka z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.
Program opracowuje zespół, który tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z
dzieckiem.
Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu
funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie
oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy,
w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią
specjalistyczną.
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8. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie
kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się
w terminie:
1) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku
roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego , albo
2) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu, orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego.
9. Pracę zespołu koordynuje odpowiednio wychowawca oddziału do której uczęszcza
dziecko, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony
przez dyrektora przedszkola.
10. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku
szkolnym.
11. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
1) na wniosek dyrektora przedszkola przedstawiciel poradni psychologicznopedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela;
2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka - inne osoby, w szczególności lekarz,
psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
12. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu
oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej
oceny poziomu funkcjonowania dziecka i modyfikacji programu dokonuje się, w
zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym
poradnią specjalistyczną, a także - za zgodą rodziców dziecka - z innymi podmiotami.
13. Wielospecjalistyczne oceny uwzględniają w szczególności:
1) indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, mocne strony, predyspozycje,
zainteresowania i uzdolnienia dziecka;
2) w zależności od potrzeb, zakres i charakter wsparcia ze strony nauczycieli,
specjalistów, asystentów lub pomocy nauczyciela;
3) przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w
tym bariery i ograniczenia utrudniające funkcjonowanie i uczestnictwo dziecka w
życiu przedszkolnym.
14. Rodzice dziecka mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu
i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen. Dyrektor
przedszkola zawiadamia pisemnie, w sposób przyjęty w przedszkolu rodziców dziecka o
terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.
15. Rodzice dziecka otrzymują kopię:
1) wielospecjalistycznych ocen;
2) programu.
16. Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców,
nauczycieli lub specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób
uczestniczących w spotkaniu zespołu.
17. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego, z
uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia
specjalnego.
18. W przedszkolu w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół
Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych lub specjalistów lub
2) pomoc nauczyciela
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 z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
19. W przedszkolu w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niepełnosprawności,
niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą
organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo:
1) nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu
współorganizowania kształcenia odpowiednio dzieci niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym lub
specjalistów, lub
2) pomoc nauczyciela
 z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie
kształcenia specjalnego.
20. Nauczyciele:
1) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z
innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup wychowawczych
realizują zintegrowane działania i zajęcia określone w programie;
2) prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami, specjalistami i wychowawcami grup
wychowawczych pracę wychowawczą z dziećmi niepełnosprawnymi,
niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
3) uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez
innych nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w
programie, realizowanych przez nauczycieli, specjalistów i wychowawców grup
wychowawczych;
4) udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz
nauczycielom, specjalistom i wychowawcom grup wychowawczych realizującym
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz
zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;
5) prowadzą inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności
zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;
21. Dyrektor przedszkola uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz
możliwości psychofizyczne dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz
zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz
zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie.
22. Specjaliści i pomoc nauczyciela realizują zadania wyznaczone przez dyrektora
przedszkola.
23. Dyrektor przedszkola powierza prowadzenie zajęć ze względu na indywidualne potrzeby
rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia
rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; nauczycielom lub specjalistom
posiadającym kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka.
§ 7.Podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej.
1. Przedszkole umożliwia dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej przez prowadzenie:
1) nauki języka mniejszości narodowej lub etnicznej, zwanego dalej "językiem
mniejszości", oraz języka regionalnego;
2) nauki własnej historii i kultury.
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2. Przedszkole może prowadzić dla dzieci należących do mniejszości narodowych i
etnicznych oraz społeczności posługujących się językiem regionalnym zajęcia artystyczne
lub inne zajęcia, jeżeli organ prowadzący przedszkole, na wniosek dyrektora przedszkola,
przyzna godziny na realizację tych zajęć.
3. Naukę języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu oraz naukę języka
mniejszości lub języka regionalnego i naukę własnej historii i kultury w szkole organizuje
dyrektor przedszkola , na wniosek złożony przez rodziców dziecka.
4. Wniosek składa się w postaci papierowej dyrektorowi przedszkola , w terminie do dnia 20
września.
5. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy przedszkole dysponuje wolnymi
miejscami, dyrektor przedszkola może przyjąć wniosek po terminie.
6. Wniosek dotyczy całego okresu korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego
w przedszkolu .
7. Rodzice dziecka mogą złożyć oświadczenie o rezygnacji z nauki języka mniejszości,
nauki języka regionalnego i nauki własnej historii i kultury. Oświadczenie składa się
dyrektorowi przedszkola , nie później niż do dnia 29 września roku szkolnego, którego
dotyczy rezygnacja. Złożenie oświadczenia jest równoznaczne z zaprzestaniem udziału
dziecka w nauce języka mniejszości, nauce języka regionalnego i nauce własnej historii i
kultury.
8. Oświadczenie o rezygnacji składa się w postaci papierowej.
9. Wzór wniosku oraz oświadczenia określają załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia.
10. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego w przedszkolu może być
organizowana:
1) w formie dodatkowej nauki języka mniejszości lub języka regionalnego;
2) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w dwóch językach: języku polskim i
języku mniejszości lub języku regionalnym;
3) przez prowadzenie zajęć przedszkolnych w języku mniejszości lub języku
regionalnym.
11. Nauka języka mniejszości lub języka regionalnego organizowana jest prowadzona w
wymiarze 6 lub 8 zajęć przedszkolnych tygodniowo.
12. Przedszkole podejmuje w razie potrzeby, dodatkowe działania mające na celu
podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci i młodzieży
pochodzenia romskiego oraz wspomagające ich edukację, w szczególności przez
prowadzenie zajęć wyrównawczych.
13. W przedszkolu można zatrudnić, w charakterze pomocy nauczyciela, asystenta edukacji
romskiej. Asystent edukacji romskiej udziela dzieciom i młodzieży pochodzenia
romskiego pomocy w kontaktach ze środowiskiem przedszkolnym , a także współdziała z
ich rodzicami oraz z przedszkolem.
14. Poczucie tożsamości religijnej dzieci jest podtrzymywane przez organizację nauki religii
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991
r. o systemie oświaty.

Rozdział IV
Sposób realizacji zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w
wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole, a w
przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym
uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności.
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§ 8.Zadaniem przedszkola jest:
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i
poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek
w poczuciu bezpieczeństwa.
3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
4. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
5. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do
poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z
poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
6. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
7. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym
bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o
zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu,
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju
dziecka.
11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.
12. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami,
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
13. Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm
społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w
tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do
zrozumienia na tym etapie rozwoju.
14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o
nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
16. Organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego kaszubskiego.
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17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. Przygotowanie dzieci do
posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wydane ze względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z
niepełnosprawności
jest
niepełnosprawność
intelektualna
w
stopniu
umiarkowanym lub znacznym;
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na inne rodzaje niepełnosprawności, o których mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli z indywidualnego
programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji
przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne
dziecka.
§ 9.Sposób realizacji zadań przedszkola
1. Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystują do tego każdą
sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i
niekierowane. Wszystkie doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są
efektem realizacji programu wychowania przedszkolnego. Ważne są zatem zajęcia
kierowane, jak i czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na odpoczynek i charakter
tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ale i ubieranie, rozbieranie.
Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.
2. Naturalne obszary rozwoju dziecka wskazują na konieczność uszanowania typowych dla
tego okresu potrzeb rozwojowych, których spełnieniem powinna stać się dobrze
zorganizowana zabawa, zarówno w budynku przedszkola, jak i na świeżym powietrzu.
Naturalna zabawa dziecka wiąże się z doskonaleniem motoryki i zaspokojeniem potrzeby
ruchu, dlatego organizacja zajęć na świeżym powietrzu powinna być elementem
codziennej pracy z dzieckiem w każdej grupie wiekowej.
3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji
oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną
prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje edukacyjne wywołane np.
oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w
sposób naturalny są zainteresowane zabawami prowadzącymi do ćwiczeń czynności
złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci
do wykonywania tychże czynności zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże
procesów.
4. Poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych. Zabawa rozwija w dziecku
oczekiwania poznawcze w tym zakresie i jest najlepszym rozwiązaniem metodycznym,
które sprzyja jego rozwojowi. Zabawy przygotowujące do nauki pisania liter prowadzić
powinny jedynie do optymalizacji napięcia mięśniowego, ćwiczeń planowania ruchu przy
kreśleniu znaków o charakterze literopodobnym, ćwiczeń czytania liniatury, wodzenia po
śladzie i zapisu wybranego znaku graficznego. W trakcie wychowania przedszkolnego
dziecko nie uczy się czynności złożonych z udziałem całej grupy, lecz przygotowuje się do
nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji.
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5. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,
włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich
zaciekawienie elementami otoczenia.
6. Współczesny przedszkolak funkcjonuje w dynamicznym, szybko zmieniającym się
otoczeniu, stąd przedszkole powinno stać się miejscem, w którym dziecko otrzyma pomoc
w jego rozumieniu.
7. Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli
powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe
zrozumienie pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju,
zapewniając mu zdrowy rozwój.
8. Pobyt w przedszkolu jest czasem wypełnionym zabawą, która pod okiem specjalistów
tworzy pole doświadczeń rozwojowych budujących dojrzałość szkolną. Nauczyciele
zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych u dzieci,
które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania
wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia
rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej oraz gimnastyki, ze
szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom postawy.
9. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząć naukę w szkole.
10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być
włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego
i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Należy stworzyć warunki
umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia
codziennego. Może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo
prostych poleceń w języku obcym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę
książeczek dla dzieci w języku obcym, włączanie do zajęć rymowanek, prostych
wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym. Nauczyciel
prowadzący zajęcia z dziećmi powinien wykorzystać naturalne sytuacje wynikające ze
swobodnej zabawy dzieci, aby powtórzyć lub zastosować w dalszej zabawie poznane przez
dzieci słowa lub zwroty.
Dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą
przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania
przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w
szkołach podstawowych na terenie danej gminy.
11. Aranżacja przestrzeni wpływa na aktywność wychowanków, dlatego proponuje się takie
jej zagospodarowanie, które pozwoli dzieciom na podejmowanie różnorodnych form
działania. Wskazane jest zorganizowanie stałych i czasowych kącików zainteresowań.
Jako stałe proponuje się kąciki: czytelniczy, konstrukcyjny, artystyczny, przyrodniczy.
Jako czasowe proponuje się kąciki związane z realizowaną tematyką, świętami
okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola.
12. Elementem przestrzeni są także zabawki i pomoce dydaktyczne wykorzystywane w
motywowaniu dzieci do podejmowania samodzielnego działania, odkrywania zjawisk oraz
zachodzących procesów, utrwalania zdobytej wiedzy i umiejętności, inspirowania do
prowadzenia własnych eksperymentów. Istotne jest, aby każde dziecko miało możliwość
korzystania z nich bez nieuzasadnionych ograniczeń czasowych.
13. Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone
na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również elementy
wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
14. Estetyczna aranżacja wnętrz umożliwia celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich
spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), a także możliwość wybierania
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potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów), a nawet ich
komponowania.
15. Aranżacja wnętrz umożliwia dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i przed
posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer.
§ 10.Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka
1. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w
celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia
niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem
i jego rodziną.
2. Dyrektor przedszkola może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w
porozumieniu z organem prowadzącym.
3. Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie dziecka objętego wczesnym
wspomaganiem rozwoju i jego opiekuna z miejsca zamieszkania dziecka do przedszkola w
którym to wspomaganie jest prowadzone, a w razie potrzeby także bezpłatną opiekę nad
dzieckiem w czasie dowożenia.
§ 11.Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole
1. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząć naukę w szkole.
2. Całościowe wsparcie rozwoju dziecka realizowane jest przez proces opieki, wychowania i
nauczania - uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu
działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i
piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na
pierwszym etapie edukacji.

Rozdział V
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w
przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
Nauczyciele zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dziecka w przedszkolu, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole
poza obiektami należącymi do przedszkola..
§ 12.Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu .
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z
uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym jak i
psychicznym,
3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.
2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i
wypoczynku a w szczególności:
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1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz
powierzchnię użytkową,
2) wyposażenie, w tym meble, zabawki i pomoce dydaktyczne posiadają atesty i
certyfikaty,
3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej,
4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania
pierwszej pomocy wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania,
5) obowiązkiem nauczyciela jest ukończenie kursu w zakresie udzielania pierwszej
pomocy.
3. Nauczyciel odpowiada za dziecko z chwilą wejścia dziecka do sali, a kończy
odpowiedzialność w momencie odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów)
lub upoważnione osoby.
4. Rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego
dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym.
5. Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok
ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi
przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
6. Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie
ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie
zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci,
odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci.
7. Podczas zabaw dowolnych w sali zwraca się uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci,
zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek, uczy dzielenia się z innymi.
8. Dzieci mogą brać udział w pracach na rzecz przedszkola i środowiska po uprzednim
zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywania prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony
indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.
9. Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża
dzieci do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami.
Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem nagród i kar obowiązujących w danej grupie.
10. Dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze –
leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające.
11. Zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki
pogodowe.
12. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe
w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom
upoważnionym, a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia.
13. Udział dzieci w zajęciach dodatkowych rodzice deklarują pisemnie.
14. Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków
przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica).
15. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie może ono pozostać bez nadzoru osoby
dorosłej.
16. Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela,
informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków.
17. W grupach w sprawowaniu opieki nad dziećmi pomaga nauczycielowi doraźnie opiekunka
przedszkolna.
§ 13.Sposób sprawowania opieki w czasie zajęć w ogrodzie przedszkolnym :
1. Personel przedszkola ma obowiązek codziennego sprawdzenia, czy urządzenia ogrodowe
są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dziecka.
2. Nauczyciel, wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego, zobowiązany jest sprawdzić,
czy furtka i brama przedszkolna są odpowiednio zabezpieczone i zamknięte.
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3. Jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na nim
urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel
obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając dzieci z miejsca
zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora przedszkola.
4. Teren zabaw wokół budynku przedszkola musi być ogrodzony.
5. Podczas zabaw w ogrodzie nauczyciel nie może oddalać się od swojej grupy.
6. Nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami
bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestnictwa w grach i zabawach.
7. Po zakończeniu zajęć w ogrodzie przedszkolnym nauczyciel ma obowiązek sprawdzić i
ewentualnie uporządkować teren ogrodu, a wszelkie zauważone usterki bądź uszkodzenia
sprzętu, osobiście zgłasza dyrektorowi przedszkola.
§ 14.Sposób sprawowania opieki w czasie zajęć poza przedszkolem.
1. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki
2. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i
potrzeb wychowanków, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i
umiejętności specjalistycznych.
3. Udział wychowanków przedszkola w wycieczkach i imprezach wymaga zgody ich
przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych opiekunów lub podmiotów
sprawujących pieczę zastępczą nad wychowankiem).
4. Zadania związane z zapewnieniem wychowankom bezpieczeństwa i opieki na
wycieczkach i imprezach wykonują kierownik oraz opiekunowie wycieczki lub imprezy.
5. Do zadań kierownika /nauczyciela/ w tym zakresie należy: zapoznanie uczestników z
zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania, określenie
zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienie opieki i bezpieczeństwa
uczestnikom wycieczki lub imprezy, nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny
sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
6. Do zadań opiekuna należy: sprawowanie opieki nad powierzonymi mu wychowankami
oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki lub imprezy przez
wychowanków, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
7. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala
się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną
niepełnosprawność jej uczestników, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz
warunki, w jakich będą się one odbywać.
8. Ww. kryteria uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek.
9. Na jedną osobę dorosłą może przypadać maksymalnie 10 dzieci z zastrzeżeniem, iż zawsze
musi być nie mniej niż 2 opiekunów.
10. Każda wycieczka i spacer muszą być odnotowane w dzienniku zajęć i udokumentowane
kartą wycieczki.
11. Do karty wycieczki nauczyciel załącza listę uczestników wycieczki
12. Przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po
przybyciu do punktu docelowego kierownik wycieczki obowiązany jest sprawdzać stan
liczbowy jej uczestników.
13. Niedopuszczalne jest organizowanie wyjść poza teren przedszkola podczas silnego wiatru,
burzy, śnieżycy i gołoledzi.
14. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami
bezpiecznego przebywania nad wodą.
15. Osoby pozostające pod opieką przedszkola mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie
kąpielisk i pływalni strzeżonych.
16. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu
wyznaczonych i przystosowanych.
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17. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika lub ratowników i
ustawiczny nadzór opiekuna lub opiekunów ze strony przedszkola.
18. Szczegółowe zasady wycieczek i wyjść poza teren przedszkola określa wewnętrzna
procedura.
19. W trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed wyjściem
w teren.
20. Każdy uczestnik wycieczki lub imprezy zagranicznej musi być ubezpieczony od następstw
nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. W przypadku wycieczek lub imprez
krajowych ubezpieczenie uczestników jest fakultatywne.
§ 15.Postępowanie w sprawach wypadków wychowanków
1. W przypadku wystąpienia wypadku wychowanka będącego pod opieką przedszkola,
pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia
poszkodowanemu wychowankowi opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc
przedmedyczną, a w miarę możliwości udzielając wychowankowi pierwszej pomocy
2. Dyrektor lub upoważniony przez niego pracownik przedszkola niezwłocznie zawiadamia
o wypadku:
1) rodziców wychowanka, jego prawnych opiekunów lub osoby (podmioty)
sprawujące nad nim pieczę zastępczą;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący przedszkole;
5) radę rodziców;
6) prokuratora (wyłącznie o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym);
7) kuratora oświaty (wyłącznie o wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym);
8) państwowego inspektora sanitarnego (wyłącznie o wypadku, do którego doszło w
wyniku zatrucia).
3. Postępowanie powypadkowe przeprowadza zespół powypadkowy, w tym sporządza
dokumentację powypadkową (m.in. protokół powypadkowy).
4. Do czasu pojęcia przez zespół czynności powypadkowych dyrektor przedszkola
zabezpiecza miejsce wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych;
jeżeli dyrektor przedszkola nie jest w stanie wykonać tych czynności – wyznacza w tym
celu pracownika przedszkola.
5. Członków zespołu na podstawie odrębnych przepisów powołuje dyrektor przedszkola.

Rozdział VI
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z
przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę
zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
§ 16.Zasady przyprowadzania dzieci
1. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola przez rodziców /opiekunów prawnych/ lub
upoważnione osoby w godzinach 6-8, ewentualne spóźnienia rodzice zgłaszają
telefonicznie, osobiście poprzedniego dnia lub poprzez aplikację iprzedszkole w ZSZO.
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2. Opiekę nad dziećmi w drodze do i z przedszkola sprawują rodzice (prawni opiekunowie)
lub osoby przez nich pisemnie upoważnione na wzorze upoważnienia opracowanym przez
przedszkole.
3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego przez rodziców (opiekunów prawnych) przed wejściem do budynku
przedszkola lub w szatni.
4. Od momentu przekazania dziecka nauczycielce do chwili odebrania dziecka po zajęciach
odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
5. Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci
zdrowe i czyste.
§ 17.Zasady odbierania dzieci
1. Dzieci odbierane są z przedszkola przez rodziców /opiekunów prawnych/ lub upoważnione
osoby w godz. 14-17
2. Dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne pełnoletnie osoby, gwarantujące im
bezpieczeństwo, upoważnione pisemnie przez rodziców. Upoważnienie takie zawiera
dane osoby odbierającej, jej pokrewieństwo z dzieckiem, nr dowodu osobistego osoby
odbierającej , jak również podpis obojga rodziców wyrażających zgodę na odbiór dzieci.
3. Zakres upoważnienia może być w każdej chwili odwołany lub zmieniony /w formie
pisemnej/.
4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu i środków odurzających.
5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości nauczyciel ma prawo wezwać policję.
6. Nauczyciel może żądać okazania dowodu osobistego od osoby upoważnionej przez
rodziców.
7. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.
8. Życzenie rodziców (opiekunów prawnych) dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego
z rodziców (opiekunów prawnych) musi być potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu.
9. Jeżeli dziecko jest odbierane przez rodzica z placu przedszkolnego obowiązkiem rodzica
jest zgłoszenie tego faktu nauczycielowi.
10. W sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach pracy
przedszkola nauczyciel jest zobowiązany do zapewnienia dziecku opieki.
11. Na terenie szatni, z chwilą oddania dziecka rodzicom (opiekunom prawnym) lub osobie
upoważnionej - za bezpieczeństwo dziecka odpowiadają te osoby.
12. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa procedura
przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
13. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych)
lub osoby upoważnione do odbioru dziecka o zaistniałym fakcie oraz dyrektora
przedszkola.
14. Dyrektor przedszkola podejmuje decyzje o poinformowaniu policji o braku możliwości
skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
15. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje
decyzję o powiadomieniu policji.

Rozdział VII
Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość organizowania
kontaktów z rodzicami.
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§ 18.
W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele:
1) na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych
wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego;
2) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących
realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową wychowania
przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i
umiejętności;
3) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do wspierania
osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają;
4) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie
organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci;
5) informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych
dokumentach zbieranych przez nauczycieli;
6) zapoznają rodziców z osiągnięciami swoich dzieci:
 na zebraniach ogólnych, które organizowane są co najmniej 2 razy w roku;
 na spotkaniach z rodzicami w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca;
 podczas rozmów podejmowanych z inicjatywy nauczyciela lub rodzica;
7) przekazują rodzicom informację o stanie rozwoju dziecka dwa razy do roku- po
przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.
8) współdziałają z rodzicami, z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
9) kreują wspólnie z wymienionymi podmiotami sytuacje prowadzące do poznania przez
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina oraz rozwijają
zachowania wynikające z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
10) systematycznie uzupełniają za zgodą rodziców realizowane treści wychowawcze
o nowe zagadnienia wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
11) zapraszają specjalistów na zebrania (ratownicy medyczni, logopeda, pediatra);
12) prowadzą kącik dla rodziców;
13) wystawiają prace dzieci w korytarzach przedszkola;
14) pedagogizują rodziców na zebraniach;
15) prowadzą zajęcia otwarte dla rodziców;
16) prowadzą stronę internetową, na której znajdują się wydarzenia z życia przedszkola oraz
ważne dokumenty regulujące życie przedszkola;
17) przygotowują wspólnie z rodzicami uroczystości przedszkolne;
18) angażują rodziców w prace na rzecz przedszkola (sponsoring od rodziców; refundowanie
nagród do konkursów, wycieczek dla dzieci);
19) prowadzą adaptacyjne dni otwarte dla dzieci uczęszczających po raz pierwszy do
przedszkola;
20) gromadzą propozycje, sugestie i opinie rodziców na temat funkcjonowania i koncepcji
naszego przedszkola w skrzynce kontaktów z rodzicami;
21) zachęcają rodziców do udziału w wyrażaniu opinii na rzecz przedszkola w ewaluacji
wewnętrznej (wypełnianie ankiet).
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Rozdział VIII
Organy przedszkola oraz ich szczegółowe kompetencje, a także
szczegółowe warunki współdziałania organów przedszkola oraz
sposób rozwiązywania sporów między tymi organami.
§ 19.
Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola;
2) Rada pedagogiczna;
3) Rada rodziców.
§ 20.Dyrektor
1. Dyrektor przedszkola w szczególności:
1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych nauczycieli;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola
zaopiniowanymi przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie a także może organizować administracyjną, finansową i
gospodarczą obsługę przedszkola;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola;
9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego dziecka;
11) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego
przedszkole i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
12) opracowuje arkusz organizacji przedszkola.
2. Dyrektor przedszkola może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do
przedszkola w przypadkach określonych w statucie. Skreślenie następuje na podstawie
uchwały rady pedagogicznej.
3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w
sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych
pracowników przedszkola.
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4. Dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i
rodzicami.
5. Dyrektor przedszkola odpowiada za:
1) dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady przedszkola,
podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów
nadzorujących przedszkole;
3) tworzenia warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu
zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo- wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć
organizowanych przez przedszkole.
6. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor. Jeśli nie
utworzono stanowiska wicedyrektora- inny nauczyciel przedszkola wyznaczony przez
organ prowadzący.
7. Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym
ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o
działalności przedszkola.
§ 21.Rada pedagogiczna
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i nauczyciele zatrudnieni w
przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział, z głosem
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady
pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i ich organizacji, w szczególności
organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
przedszkola.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. Prowadzi on i
przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie
wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w
każdym okresie (semestrze), po zakończeniu rocznych zajęć dydaktycznowychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na
wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola,
organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
6. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste
dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
7. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należy:
1) zatwierdzanie planów pracy;
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w
przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy;
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5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola..
8.
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola w tym zwłaszcza: tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola składanego przez dyrektora;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
5) program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela
przedszkola;
6) pracę dyrektora przedszkola przy ustalaniu oceny jego pracy przez organ
prowadzący.
9. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę
pedagogiczną;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
po zaopiniowaniu ich projektów przez radę pedagogiczną oraz radę rodziców;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci;
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola.
10. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
2) projekt planu finansowego przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
11.
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych w ramach kompetencji
stanowiących niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały
dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny
jest ostateczne.
12.
Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statut przedszkola albo jego zmian.
13.
Rada pedagogiczna może wstąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora.
14.
Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postępowanie
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od
otrzymania wniosku.
15.
Uchwały Rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większości głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
16.
Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady pedagogicznej
są protokołowane.
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17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste
dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 22.Rada rodziców
1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych,
wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach, o których mowa w ust.2, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory
przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
4. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz
przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców przedszkola.
5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
6. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu
prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i
opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
7. Do kompetencji rady rodziców należy:
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania przedszkola;
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola.
8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania
funduszy rady rodziców określa regulamin uchwalony przez radę rodziców.
9. Fundusze rady rodziców mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym
rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania
funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie
udzielone przez radę rodziców.
§ 23.Współdziałanie organów
1. Wszystkie organy mają możliwość działania na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę
wzajemnej współpracy i nieingerowania w swoje kompetencje.
2. Występujące w przedszkolu konflikty rozwiązywane będą w pierwszej kolejności na
terenie przedszkola z udziałem dyrektora, który może wydać stosowną decyzję na piśmie.
W przypadku braku rozstrzygnięcia sprawa powinna być przekazana do organu
prowadzącego.
3. Tryb rozstrzygania spraw spornych:
1) w razie zaistnienia konfliktu w przedszkolu zainteresowana strona powinna zostać
pisemnie powiadomiona o decyzji dyrektora podczas rozmowy z nim, w razie
nieobecności - listownie, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru;
2) zainteresowana strona ma prawo do odwołania się od decyzji dyrektora w ciągu 14
dni od otrzymania na piśmie zawiadomienia o podjętej decyzji;
3) odwołanie od decyzji dyrektora zainteresowanej strony następuje za pośrednictwem
dyrektora przedszkola po złożeniu pisemnego wniosku;
4) jeśli rozmowy z dyrektorem nie przyniosą rozstrzygnięcia, dyrektor przedszkola
jest zobowiązany w terminie 7 dni przekazać sprawę do organu prowadzącego.
4. Spotkania wszystkich organów przedszkola zapewniające bieżącą wymianę informacji,
ustalania wspólnych wniosków i planowania pracy odbywają się w miarę, potrzeb na
wniosek jednego z organów.
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Rozdział IX
Organizacja pracy przedszkola.
§ 24.Rok szkolny.
1. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady
rodziców.
2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy - z dniem 31
sierpnia następnego roku.
§ 25.Arkusz organizacji
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacji przedszkola.
2. Arkusz organizacji przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii
zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji
związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład
organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu
Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
3. Opinia zakładowych organizacji związkowych jest wydawana w terminie 10 dni od dnia
otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego
roku.
4. Dyrektor przedszkola przekazuje arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez
zakładowe organizacje związkowe, w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi
prowadzącemu przedszkole.
5. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, zatwierdza arkusz przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku.
6. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest wydawana w terminie 10 dni od
dnia otrzymania arkusza organizacji szkoły lub przedszkola, nie później niż do dnia 20
maja danego roku.
7. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola dyrektor przedszkola, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć
określający organizację zajęć.
8. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza
organizacji przedszkola dyrektor sporządza aneks do arkusza zasięgając opinii związków
zawodowych.
9. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
1) liczbę oddziałów;
2) liczbę uczniów w poszczególnych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, języka mniejszości narodowej, etnicznej lub
języka regionalnego;
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze;
6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich kwalifikacjach;
7) liczbę pracowników administracji i obsługi oraz etatów przeliczeniowych;
8) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych lub godzin pracy finansowanych ze
środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin
zajęć realizowanych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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§ 26.Oddziały
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju
niepełnosprawności.
2. Dopuszcza się tworzenie grup dzieci w/g zainteresowań, uzdolnień i in.
3. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli
zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji
rodziców dzieci danego oddziału.
5. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i
opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do
czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału.
§ 27.
1. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel. Odpowiada za ich życie i bezpieczeństwo.
2. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki,
odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje
dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju
niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
5. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w
przedszkolu trwa 60 minut.
6. . Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z
języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i
zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut.
7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.
8. Przedszkole jest obowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną
dzieci poprzez zapewnienie udziału w zajęciach ruchowych, grach i zabawach.

Rozdział X
Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na
wniosek dyrektora przedszkola, w uzgodnieniu z radą przedszkola, a
w przypadku braku rady przedszkola - z radą rodziców.
§ 28.
1. Czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów określa arkusz organizacji
przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w
uzgodnieniu z radą rodziców.
29

Przedszkole Publiczne nr 13 w Radomiu
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez
organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady
rodziców.

Rozdział XI
Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z
wyżywienia ustalone przez organ prowadzący.
§ 29.Podstawa programowa
Świadczenia udzielane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, tj. w godz. 8.00-13.00.
§ 30.Wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5
1. W czasie przekraczającym wymiar zajęć bezpłatnej podstawy programowej wychowania
przedszkolnego, przedszkole udziela odpłatnych świadczeń dla dzieci w wieku do lat 5,
które obejmują:
2. Świadczenia te obejmują:
1) realizowanie zajęć w ramach programów własnych opracowanych przez
przedszkola oraz innowacji pedagogicznych poszerzających podstawę
programową, z wykorzystaniem metod uwzględniających szczególne uzdolnienia i
zainteresowania dzieci;
2) realizowanie zadań opiekuńczo-wychowawczych w zakresie:
a) zapewnienia bezpiecznych warunków funkcjonowania dziecka podczas pobytu
w przedszkolu oraz podczas realizacji zajęć terapeutycznych i profilaktycznych
z udziałem nauczycieli specjalistów (logopeda, psycholog) oraz zajęć
dodatkowych organizowanych na wniosek rodziców,
b) prowadzenia zajęć relaksacyjno-wyciszających, uwzględniających metody
obniżenia i redukowania lęków oraz napięć u dzieci,
c) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,
d) organizowania gier i zabaw dydaktycznych, badawczych, ruchowych i
tematycznych wspomagających rozwój umysłowy, ruchowy i emocjonalny
dziecka,
3) przygotowanie dzieci do udziału w przedszkolnych oraz lokalnych imprezach
sportowych, artystycznych i okolicznościowych;
4) realizowanie zajęć terapeutycznych i profilaktycznych zgodnie z indywidualnymi
potrzebami dzieci.
3. Ustala się, iż opłata za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego
w czasie przekraczającym czas bezpłatnego pobytu dziecka w przedszkolu, dla dzieci w
wieku do lat 5 wynosi 1 zł.
4. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców
(opiekunów prawnych) o zakresie świadczeń udzielanych przez przedszkole, terminach i
sposobie uiszczania opłat za udzielane świadczenia oraz sposobie przekazywania
informacji o nieobecności dziecka w przedszkolu.
5. Zakres świadczeń, ilość godzin udzielanych świadczeń oraz termin i sposób uiszczania opłat
za udzielone świadczenia określa umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy dyrektorem
przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka uczęszczającego do przedszkola.
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6. Opłatę miesięczną za świadczenia, stanowi iloczyn opłaty za jedną godzinę udzielonego
świadczenia oraz ilości godzin świadczeń, w których dziecko brało udział w danym
miesiącu.
§ 31.Opłaty za wyżywienie
1. Ustala się, iż miesięczna opłata za wyżywienie dziecka stanowi iloczyn wysokości
kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka oraz ilości dni
kalendarzowych w danym miesiącu, w którym przedszkole jest otwarte.
2. Wysokość kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie jednego dziecka ustala
dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym.
3. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka
żywieniowa za każdy dzień jego nieobecności.
§ 32.Termin opłat
1. Opłaty wnosi się do 10 dnia każdego miesiąca.
2. Ustala się, iż pracownicy przedszkola korzystający z posiłków, ponoszą opłatę za te posiłki
w wysokości równej kosztom ich przygotowania ustalonym przez dyrektora przedszkola.

Rozdział XII
Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań
związanych z:
 zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych
przez przedszkole,
 współdziałaniem z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z
programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i
rozwoju,
 planowaniem i prowadzeniem pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz
odpowiedzialnością za jej jakość,
 prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych
obserwacji,
 współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologicznopedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
§ 33.Pracownicy przedszkola.
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i
pracowników obsługi.
2. Status prawny pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w przedszkolu
określają przepisy o pracownikach samorządowych.
§ 34.Nauczyciel
1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną oraz odpowiada za jej
jakość.
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2. Obowiązkiem nauczyciela jest:
1) prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci;
2) zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
przedszkole;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) przeprowadzenie analizy dojrzałości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna)
5) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
6) tworzenie warunków wspierających rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności
oraz zainteresowań;
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej;
8) organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną;
 w sytuacjach nagłych obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie dziecku
pierwszej pomocy przedmedycznej, wezwanie pogotowia i poinformowanie
rodziców
9) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału zgodnie z odrębnymi
przepisami;
3. Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju,
włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich
zaciekawienie elementami otoczenia.
4. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz
opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają
rozpocząć naukę w szkole.
5. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji
oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną
prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.
6. Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych
u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania
wielozmysłowego.
7. Odpowiada materialnie za powierzoną mu część majątku przedszkola.
8. Nauczyciel ma prawo:
1) korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola
oraz rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek i instytucji oświatowych i naukowych;
2) zaproponować program wychowania przedszkolnego, opracowany samodzielnie
lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego,
powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci w wieku
przedszkolnym;
9. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu:
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1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
3) włączenia ich w działalność przedszkola.
10. Nauczyciel (nauczyciele) prowadzący oddział organizuje zebrania grupowe z rodzicami co
najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Spotkania indywidualne z rodzicami
wychowanków są organizowane w zależności od potrzeb.
11. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu
nauczyciela lub obowiązkom o których mowa w art. 6 ustawy Karta Nauczyciela.
12. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i
obywatelską z poszanowaniem godności osobistej dziecka.
13. Prawa i obowiązki nauczycieli przedszkoli określa ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. –
Karta Nauczyciela.
14. Nauczyciel obowiązany jest wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora
wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
§ 35.Główny księgowy
1. Do obowiązków głównego księgowego należy:
1) Prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami,
polegające zwłaszcza na:
a) organizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli
dokumentów w sposób zapewniający: właściwy przebieg operacji
gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu
przedszkola,
sporządzaniu kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz
sprawozdawczości finansowej,
b) bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu
kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości
finansowej w sposób umożliwiający:
 terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,
 ochronę mienia będącego w posiadaniu przedszkola oraz terminowe i
prawidłowe rozliczanie osób majątkowo odpowiedzialnych za nie,
 prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,
nadzorowanie całokształtem prac w zakresie rachunkowości,
wykonywanych przez poszczególne komórki.
2) Prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola zgodnie z obowiązującymi
zasadami polegającymi zwłaszcza na:
a) wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami
dotyczącymi zasad budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i
innymi będącymi w dyspozycji przedszkola,
b) zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych
przez przedszkole,
c) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniędzy,
d) zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń
spornych oraz spłaty zobowiązań.
3) Analiza wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków
pozabudżetowych i innych będących w posiadaniu przedszkola.
4) Wykonywanie wstępnej, bieżącej i następnej kontroli finansowej w zakresie
powierzonych obowiązków.
5) Znajomość przepisów prawnych dotyczących działalności finansowej przedszkola.
2. Niezależnie od uprawnień wynikających z ustawodawstwa pracy w celu realizacji swoich
zadań główny księgowy ma prawo:
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1) wnioskować określenie trybu, według którego mają być wykonane przez inne
służby prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej,
2) żądać od innych służb udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych
informacji i wyjaśnień, jak również udostępniania do wglądu dokumentów i
wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień,
3) żądać od innych służb usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości
dotyczących zwłaszcza:
 przyjmowania, wystawiania, obiegu i kontroli dokumentów,
 systemu kontroli wewnętrznej,
 systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej,
4) występowanie do dyrektora przedszkola z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
określonych zadań, które nie leżą w zakresie głównego księgowego.
3. Główny księgowy prowadzi rozliczenie związane z przyjmowaniem, zwalnianiem i
przeszeregowaniem, nagradzaniem i karaniem pracowników.
4. Przygotowuje i prowadzi rozliczenia niezbędne do załatwiania spraw emerytalnych,
rentowych, nagród jubileuszowych stażu pracy itp.
5. Sporządza sprawozdania Z-01 w ustalonym terminie.
6. Prowadzi dokumentację stanu faktycznego zatrudnienia.
7. Systematycznie uzupełnia wiadomości z zakresu prowadzonych spraw.
8. Udziela niezbędnych informacji w zakresie obejmującym stanowisko pracy.
9. Księgowy ponosi odpowiedzialność za:
1) przestrzeganie przepisów kodeksu pracy;
2) przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej;
3) o ochronie danych osobowych;
4) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż.;
5) przestrzeganie przepisów instrukcji, zarządzeń wewnętrznych, regulaminu pracy;
6) straty wynikłe na rzecz skarbu państwa;
7) ponosi skutki prawne, cywilne, karne i dyscyplinarne podejmowanych decyzji.
8) ujawnienie danych osobowych dzieci, ich rodziców, osób upoważnionych do
odbioru dziecka oraz pracowników znajdujących się w ZSZO w Radomiu
10. Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora.
§ 36.Kasjer
1. Kasjer podlega bezpośrednio głównemu księgowemu.
2. Do podstawowych obowiązków kasjera należy:
1) prowadzenie kasy zgodnie z przepisami o gospodarce kasowej;
2) właściwe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki;
3) przyjmowanie wpłat i podejmowanie gotówki z banku;
4) bieżące przekazywanie na właściwe rachunki bankowe pobranych wpływów;
5) dokonywanie wypłat gotówkowych zgodnie z ich przeznaczeniem i na podstawie
udokumentowanych dowodów rozchodowych;
6) sporządzanie raportów kasowych na podstawie dokumentów przychodowych i
rozchodowych;
7) wypisywanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych;
8) prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania;
9) znajomość zarządzeń i przepisów regulujących działalność samorządowych
placówek oświatowych;
10) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.
11) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i głównego księgowego.
3. Kasjer ponosi pełną odpowiedzialność za:
1) całokształt prac objętych zakresem obowiązków;
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2) odpowiedzialność materialną za prawidłowe prowadzenie kasy i zabezpieczenie
gotówki oraz właściwe przechowywanie czeków gotówkowych i rozrachunkowych
oraz innych dokumentów kasowych;
3) terminowe i rzetelne wykonywanie obowiązków;
4) skutki prawne, cywilne oraz dyscyplinarne podejmowanych decyzji;
5) przestrzeganie dyscypliny pracy, tajemnicy służbowej,
6) ochronę danych osobowych dzieci, ich rodziców, osób upoważnionych do odbioru
dziecka oraz pracowników znajdujących się w ZSZO w Radomiu
4. Kasjer jest uprawniony do podpisywania sporządzonych dokumentów objętych zakresem
czynności.
§ 37.Intendent
Intendent przedszkola odpowiedzialny jest za:
1) sporządzanie jadłospisów zgodnie z przepisami i umieszczanie ich w ZSZO;
2) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom;
3) zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt;
4) księgowanie tego faktu w programach: stołówka i wyposażenie;
5) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
6) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola;
7) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu
przedszkola (remonty, konserwacje);
8) przestrzegać przepisów bhp i p. poż.
9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z
organizacji pracy przedszkola.
§ 38.Kucharka
Kucharka przedszkola obowiązana jest:
1) przyrządzać punktualnie zdrowe i estetyczne posiłki;
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o
racjonalne ich zużycie;
3) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i mieć nadzór nad czystością
pomieszczeń kuchennych;
4) brać udział w ustalaniu jadłospisów;
5) nadzorować prowadzenie rejestrów zgodnie z HCCP
6) przestrzegać przepisów bhp i p. poż.
7) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola, wynikające z organizacji
pracy w przedszkolu.
§ 39.Pomoc kuchenna
Pomoc kucharki obowiązana jest:
1) pomagać kucharce w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;
3) załatwiać zlecone czynności związane z zakupem i dostarczeniem produktów żywnościowych;
4) przestrzegać przepisów bhp i p. poż.
5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w
przedszkolu.
§ 40.Opiekunka przedszkolna
Opiekunka przedszkolna obowiązana jest:
1) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
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2) spełniać czynności obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela
danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu dnia;
3) przestrzegać przepisów bhp i p. poż.
4) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy.
§ 41.Dozorca
Dozorca w przedszkolu obowiązany jest:
1) strzec mienia przedszkola;
2) utrzymywać czystość na powierzonym jego opiece odcinku;
3) przestrzegać przepisów bhp i p. poż.
4) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w
przedszkolu
§ 42.Robotnik gospodarczy
Robotnik gospodarczy z zakresem obowiązków elektryka obowiązany jest:
1) dbać o stan urządzeń technicznych w przedszkolu;
2) dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń w przedszkolu;
3) instruować pracowników przedszkola w zakresie bezpieczeństwa i zapobiegania niszczeniu;
4) przestrzegać przepisów bhp i p. poż.
5) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy w
przedszkolu.
§ 43.Wicedyrektor
1. Wicedyrektor zastępuje dyrektora podczas jego nieobecności.
2. Współpracuje z dyrektorem przedszkola i innymi pracownikami przy realizacji zadań.
3. Nauczyciel-wicedyrektor planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną oraz
odpowiada za jej jakość.
4. Nauczyciel-wicedyrektor odpowiedzialny jest za:
1) bezpieczeństwo ,zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci,
2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
3) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i
nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, podstawy programowej i
uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
4) tworzenie warunków wspierających rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności oraz
zainteresowań,
5) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy
merytorycznej,
6) organizowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc
psychologiczno - pedagogiczną, opieką zdrowotną i inną.
5. Nauczyciel-wicedyrektor prowadzi dokumentację pedagogiczną oddziału zgodnie z
odrębnymi przepisami.
6. Odpowiada materialnie za powierzoną mu część majątku przedszkola.
7. Nauczyciel-wicedyrektor ma prawo:
1) korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej ze strony dyrektora przedszkola
oraz rady pedagogicznej a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie
placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
2) wyboru programu wychowania przedszkolnego oraz podręcznika spośród programów i
podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego,
3) opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.
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8. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swych wychowanków i utrzymuje
kontakt z ich rodzicami w celu:
1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
3) włączenie ich w działalność przedszkola.
9. Nauczyciel-wicedyrektor prowadzący oddział organizuje zebrania grupowe z rodzicami co
najmniej 2 razy w ciągu roku szkolnego. Spotkania indywidualne z rodzicami
wychowanków są organizowane w zależności od potrzeb.
10. Za nieprzestrzeganie przez nauczycielki mianowanych i dyplomowanych założeń
statutowych i w przypadku uchybień godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o
których mowa w art. 6 Karty Nauczyciela stosuje się kary dyscyplinarne wynikające z
Karty Nauczyciela. Za uchybienia przeciwko porządkowi pracy, w rozumieniu art. 108
Kodeksu pracy, wymierza się nauczycielom kary porządkowe zgodnie z Kodeksem pracy.
11. Wicedyrektor organizuje zastępstwa doraźne za nieobecnych nauczycieli. Prowadzi
miesięczne zestawienia godzin doraźnych nauczycieli.
12. Wicedyrektor udziela pomocy nauczycielom w realizacji zadań i doskonaleniu
zawodowym.
13. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
14. Ma obowiązek znajomości przepisów prawa oświatowego i umiejętnego ich stosowania.
15. Prowadzi nadzór nad dokumentacją przedszkola.
16. Realizuje inne zadania wynikające ze statutu przedszkola oraz zadania zlecone przez
dyrektora przedszkola.
17. Wicedyrektor obowiązany jest wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora
wynikające z organizacji pracy w przedszkolu.
§ 44.Szczegółowe zakresy obowiązków
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników przedszkola a także ich odpowiedzialność ustala
dyrektor przedszkola w imiennych zakresach czynności.

Rozdział XIII
Prawa i obowiązki dzieci, w tym przypadki, w których dyrektor
przedszkola może skreślić dziecko z listy dzieci.
§ 45.Prawa dziecka
Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb;
3) poszanowania własności;
4) opieki i ochrony;
5) partnerskiej rozmowy na każdy temat;
6) akceptacji jego osoby;
7) praw i wolności osobistych:
a) prawo do życia i rozwoju
b) prawo do identyczności /wolność w decyzjach, nie ograniczanie dziecka,
prawo do godności i nietykalności osobistej/,
c) prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
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d) prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach
dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
e) prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej, wyzysku,
nadużyć seksualnych i wszelkiego okrucieństwa;
f) praw socjalnych:
 prawo do ochrony zdrowia / fizycznego i psychicznego/,
 prawo do wypoczynku i czasu wolnego;
g) praw kulturalnych:
 prawo do korzystania z dóbr kultury,
 prawo do informacji,
 prawo do znajomości swoich praw.
§ 46.Obowiązki dziecka
Obowiązkiem dziecka jest:
1) przestrzeganie wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie;
2) szanowanie godności swojej i innych;
3) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych;
4) komunikowanie swojej potrzeby ruchu i odpoczynku;
5) szanowanie emocji swoich i innych osób;
6) szukanie wsparcia w sytuacjach trudnych emocjonalnie dla dziecka
7) panowanie nad nieprzyjemnymi emocjami, np. podczas czekania na własną kolej
w zabawie lub innej sytuacji;
8) respektowanie praw i obowiązków swoich oraz innych osób, zwracając uwagę na
ich indywidualne potrzeby;
§ 47.Skreślenie dziecka z listy
1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z
listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku gdy:
1) rodzice dziecka do końca danego miesiąca nie dokonają opłaty za przedszkole;
2) zachowanie dziecka może zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci lub
zakłócać rozkład dnia w przedszkolu.
2. Uchwałę taką rada pedagogiczna może podjąć tylko i wyłącznie na podstawie prowadzonej
dokumentacji.
3. Rodzice, bądź prawni opiekunowie dziecka powinni zostać pisemnie poinformowani
podczas rozmowy z dyrektorem o podjętej przez radę pedagogiczną decyzji. W przypadku
braku kontaktu z rodzicami należy tę decyzję przesłać listownie (za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru). Od momentu otrzymania informacji rodzice mają prawo
odwołać się od podjętej decyzji do dyrektora przedszkola w ciągu 14 dni. Jeżeli rozmowy
z dyrektorem przedszkola nie przyniosą rozstrzygnięcia rodzice mają prawo odwołać się
do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, którego decyzja jest ostateczna.

Rozdział XIV
Postanowienia końcowe
§ 48.
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
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4. Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez przedszkole informacji w zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane od
rodziców opłaty, bez względu na postać i sposób przekazywania tych informacji.
5. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści:

6. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany
skrót nazwy.
7. Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie przedszkola
są:
1) dyrektor;
2) rada pedagogiczna;
3) rada rodziców.
 w ramach posiadanych uprawnień.
8. Przedszkole jest zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i użytkowania
wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostek
samorządu terytorialnego i ich związków, zajętych na działalność oświatową.
9. Przedszkole jest zwolnione z podatku od nieruchomości, podatku leśnego i podatku rolnego
w zakresie nieruchomości zajętych na działalność oświatową, na zasadach określonych w
odrębnych ustawach.
Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 30 XI 2017 r. z
uwzględnieniem zmian obowiązujących od:
1. 1 IX 2018 r.
2. 1 IX 2019 r.
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