STATUT
Miejskiego Przedszkola
nr 22
„ Kraina Ekoludków”
w Zielonej Górze
ul. PORZECZKOWA 34

Zielona Góra, LISTOPAD 2017 r.
ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne
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§ 1
Miejskie Przedszkole nr 22 „ Kraina Ekoludków” w Zielonej Górze działa na
podstawie:
1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 o Samorządzie Gminnym (Dz.U.z 2013 poz.594)
2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016, poz. 1943 ze
zmianami)
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59)
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r., poz. 60)
5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 ze
zmianami)
6. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie
ramowych statutoó w publicznego przedszkola oraz szkoó ł publicznych( Dz. U 2001 r.
Nr 61 poz. 624 ze zmianami.
7. Uchwały Nr LVI/716/09 Rady Miasta Zielona Goó ra z dnia 28 czerwca 2009 r. w
sprawie likwidacji zakładoó w budzż etowych – miejskich przedszkoli w Zielonej Goó rze
oraz przekształcenia ich w jednostki budzż etowe.
8. Uchwały Rady Miasta Zielona Goó ra z 2003 roku w sprawie nadania imienia
Miejskiemu Przedszkolu Nr 22 w Zielonej Goó rze.
9. Uchwała Nr XLII.513.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016 r. w
sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci
w wieku do lat 5.
10. Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogoó lne Narodoó w
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 roku ( art. 5 i art. 18 ) ratyfikowana przez
Sejm RP dnia 30 wrzesó nia 1991 r. Konwencja weszła w zż ycie w stosunku do Polski
07 lipca 1991 r. (Dz.U. z 1991 Nr 120, poz. 526)
11. Rozporządzenia MEN z dnia 09 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i
organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placoó wkach (Dz.U. z 2017, poz. 1591)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 649)
13. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogoó lnego w
poszczegoó lnych typach szkoó ł (Dz.U. z 2017, poz. 356)
14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 24 sierpnia 2016 roku
w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placoó wki
dokumentacji przebiegu nauczania, i działalnosó ci wychowawczej i opiekunó czej oraz
rodzajoó w tej dokumentacji (Dz.U. z 2016 , poz. 1368)
15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie
só wiadectw, dyplomoó w panó stwowych i innych drukoó w szkolnych (Dz.U. z 2017 poz.
170 ze zmianami)
16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 09 kwietnia 2002
roku w sprawie prowadzenia działalnosó ci innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szkoły i placoó wki (Dz.U. z 2002 Nr 56, poz. 506 ze zmianami)
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17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie
dopuszczania do uzż ytku w szkole programoó w wychowania przedszkolnego i
programoó w nauczania oraz dopuszczania do uzż ytku szkolnego podręcznikoó w
(Dz.U. z 2017, poz. 481)
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113)
19. Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 roku w
sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodziezż y
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1157)
20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczenó stwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placoó wkach z 31 grudnia 2002 r.
(Dz.U. 2003 nr 6, poz. 69 ze zmianami)
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczenó stwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placoó wkach z 22 lipca 2011 r.
(Dz.U. 2011 nr 161, poz. 698
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992
r. Nr 36, poz. 155 ze zmianami)
22. Niniejszego statutu.

§ 2
1. Przedszkole jest placoó wką publiczną.
1.1. przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający
podstawę programową wychowania przedszkolnego..
1.2. przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej
dostępnosó ci.
1.3. przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje okresó lone w
odrębnych przepisach.
1.4. Czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, obejmującego podstawę
programową wychowania przedszkolnego , wynosi 10 godzin dziennie ( w
godzinach
6:30 do 16: 30)
2. Przedszkole jest jednostką budzż etową, ktoó rej działalnosó có finansowana jest przez:
2.1. Miasto Zielona Goó ra
2.2. Rodzicoó w w formie opłat za wyzż ywienie dzieci przebywających w przedszkolu.
3. Organem prowadzącym jest Miasto Zielona Goó ra ul. Podgoó rna 22.
4. Nadzoó r
pedagogiczny
pełni Lubuski Kurator
Osó wiaty
w
Gorzowie
Wielkopolskim – Delegatura w Zielonej Goó rze.
5. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Porzeczkowej 34 w Zielonej Goó rze.
6. Przedszkole posiada logo.
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7.Wzoó r logo oraz zasady jego stosowania okresó la dyrektor przedszkola w drodze
zarządzenia z uwzględnieniem sytuacji w jakich mozż na je stosowacó oraz trybu
uzyskiwania pozwolenia na stosowanie logo w sytuacjach zarządzeniem nieokresó lonych.

§ 3
1. Przedszkole uzż ywa nazwy: Miejskie Przedszkole Nr 22 „Kraina Ekoludkoó w”
2. Miejskie Przedszkole Nr 22 miesó ci się w Zielonej Goó rze, przy ulicy Porzeczkowej 34.
Przedszkole uzż ywa pieczęci prostokątnej o tresó ci :
MIEJSKIE PRZEDSZKOLE Nr 22
„KRAINA EKOLUDKÓW”
Ul. Porzeczkowa 34,
65-790 Zielona Góra
tel. 068454 73 16
NIP 929-11-962, Regon 970314279
Lub pieczęci prostokątnej o tresó ci:

MIASTO ZIELONA GÓRA
Ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra
NIP 973-100-74-58
Miejskie Przedszkole Nr 22
„ Kraina Ekoludków”
Ul. Porzeczkowa 34 65-790 Zielona Góra
Tel. 68454 – 73- 16
Pieczęcó tą uzż ywa się na umowach i wszystkich fakturach zakupowych prowadzonych
przez przedszkole.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
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§4
1. Wychowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w ktoó rym dziecko konó czy 3 lata, do konó ca roku szkolnego w
roku kalendarzowym, w ktoó rym dziecko konó czy 7 lat.
2. Dzieci 6 letnie są obowiązane do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Przedszkole w roó wnej mierze pełni funkcję opiekunó czą, wychowawczą i kształcącą.
4. Przedszkole zapewnia dzieciom mozż liwosó có wspoó lnej zabawy i nauki w warunkach
bezpiecznych przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.
5. Przedszkole w działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekunó czych kieruje się
dobrem i troską o zdrowie powierzonych opiece dzieci, respektując zasady nauk
pedagogicznych:
5.1 zapewnia dziecku pełny rozwoó j umysłowy, moralno-społeczny,
emocjonalny oraz fizyczny zgodnie z mozż liwosó ciami i potrzebami
psychofizycznymi z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;
5.2 organizuje zajęcia dodatkowe, uwzględniając w szczegoó lnosó ci potrzeby
i mozż liwosó ci rozwojowe dzieci;
5.3 kształtuje umiejętnosó ci wspoó łzż ycia i wspoó łdziałania w niejednorodnym
zespole oraz poczucie odpowiedzialnosó ci za drugiego człowieka.
6. Udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez:
6.1 indywidualną opiekę pedagogiczną i psychologiczną skierowaną do dziecka
i rodzicoó w tego potrzebujących;
6.2 udzielanie pomocy w eliminowaniu napięcó psychicznych narastających na tle
niepowodzenó w realizacji zadanó wynikających z realizowanego programu
wychowania przedszkolnego;
6.3 udzielanie porad i pomocy dzieciom mającym trudnosó ci w kontaktach z
roó wiesó nikami i só rodowiskiem;
6.4 objęcie dzieci specjalistyczną pomocą np. logopedyczną, terapeutyczną,
psychologiczną;
6.5 wspoó łpracę z psychologiem i innymi specjalistami na terenie przedszkola oraz
instytucjami działającymi na rzecz dzieci;
6.7 prowadzenie obserwacji pedagogicznej, ktoó ra zakonó czona jest analizą i oceną
gotowosó ci dziecka do podjęcia nauki w szkole;
6.8 wspieranie rodzicoó w i nauczycieli w rozwiązywaniu problemoó w
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijanie ich kompetencji wychowawczych;
7. konsekwentne przestrzeganie praw dziecka oraz upowszechnianie wiedzy o tych
prawach;
8. organizuje bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki, a w sytuacjach
kryzysowych wszystkie działania pracownikoó w przedszkola, bez względu na zakres
ich obowiązkoó w słuzż bowych, w pierwszej kolejnosó ci zapewniają bezpieczenó stwo
dzieciom;
9. umozż liwia dzieciom podtrzymanie poczucia tozż samosó ci narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej poprzez wpajanie i rozwijanie zasad:
9.1 tolerancji dla odmiennosó ci narodowej i religijnej, oraz szacunku dla
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obrzędoó w religijnych roó zżnych wyznanó ,
9.2 tolerancji i akceptacji w swobodnym wyborze uczestnictwa w
katechizacji oraz w obrzędach religijnych,
9.3 tolerancji i akceptacji praw oraz roó wnego traktowania wychowankoó w
z powodu ich przynalezż nosó ci narodowej, wyznaniowej lub
bezwyznaniowosó ci;
9.4 swobodnego wyboru uczestnictwa w katechizacji oraz w obrzędach
religijnych,
9.5 swobodnego wyrazż ania mysó li i przekonanó só wiatopoglądowych oraz
religijnych nie naruszających dobra innych osoó b.
§5
1. Przedszkole realizuje cele i zadania okresó lone w Ustawie Prawo osó wiatowe oraz
przepisach wydanych na jej podstawie a w szczegoó lnosó ci:
1.1 wspiera całosó ciowy rozwoó j dziecka, poprzez proces opieki, wychowania
i nauczania-uczenia się,
1.2 umozż liwia odkrywanie przez dzieci własnych mozż liwosó ci, sensu działania
oraz gromadzenie dosó wiadczenó na drodze prowadzącej do prawdy dobra
i piękna;
1.3 wspiera dzieci do osiągnięcia dojrzałosó ci do podjęcia nauki na pierwszym
etapie edukacji;
1.4 sprawuję opiekę nad dziecó mi odpowiednio do ich potrzeb oraz
mozż liwosó ci przedszkola, zapewniając im poczucie bezpieczenó stwa oraz
organizując optymalne warunkoó w dla ich prawidłowego ich rozwoju;
1.5 só wiadczy wychowankom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, stosownie
do potrzeb dzieci.

§6

1. Przedszkole realizuje, wynikające z powyzż szych celoó w, w ramach obowiązującej
podstawy programowej wychowania zadania:
1.1 wspiera wielokierunkową aktywnosó có dziecka poprzez organizacje warunkoó w
wspomagających nabywaniu dosó wiadczenó w emocjonalnym, fizycznym,
poznawczym i społecznym obszarze jego rozwoju;
1.2 tworzy warunki umozż liwiające dzieciom na swobodny rozwoó j, odpoczynek i
zabawę w poczuciu bezpieczenó stwa;
1.3 wpiera aktywnosó ci dziecka podnoszące poziom integracji sensorycznej i
umiejętnosó ci korzystania z rozwijających się procesoó w poznawczych;
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1.4 zapewnia prawidłową organizację warunkoó w sprzyjających nabywaniu
przez dzieci dosó wiadczenó , ktoó re umozż liwią im ciągłosó có procesoó w adaptacji
oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposoó b nieharmonijny,
wolniejszy lub przyspieszony;
1.5 wspiera samodzielną, dziecięcą eksploracje só wiata, doboó r tresó ci
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego mozż liwosó ci percepcyjnych,
wyobrazż enó i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i
zainteresowanó ;
1.6 wzmacnia poczucie wartosó ci, indywidualnosó có, oryginalnosó có dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
1.7 promowanie ochrony zdrowia, tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi
nawykoó w i zachowanó prowadzących do samodzielnosó ci, dbania o zdrowie,
sprawnosó có ruchową i bezpieczenó stwo, w tym bezpieczenó stwo w ruchu
drogowym;
1.8 przygotowuje do rozumienia emocji, uczucó własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizując to m.in. z wykorzystaniem
naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji
zadaniowych, uwzględniających tresó ci adekwatne do intelektualnych
mozż liwosó ci i oczekiwanó rozwojowych dzieci;
1.9 tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrazż liwosó có dziecka, w tym
wrazż liwosó có estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywnosó ci człowieka:
mowy, zachowania, ruchu, só rodowiska, ubioru, muzyki, tanó ca, só piewu,
teatru, plastyki;
1.10 tworzy warunki pozwalające na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej dziecko przyrody, stymulujące rozwoó j wrazż liwosó ci i
umozż liwiające poznanie wartosó ci oraz norm odnoszących się do
só rodowiska przyrodniczego, adekwatne do etapu rozwoju dziecka;
1.11 tworzy warunki umozż liwiające bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementoó w techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania,
planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania
wytworoó w swojej pracy;
1.12 wspoó łdziała z rodzicami, roó zż nymi só rodowiskami, organizacjami i
instytucjami, uznanymi przez rodzicoó w za zó roó dło istotnych wartosó ci, na
rzecz tworzenia warunkoó w umozż liwiających rozwoó j tozż samosó ci dziecka;
1.13 kreuje, wspoó lnie z wymienionymi w pkt. 11 podmiotami, sytuacje
prowadzące do poznania przez dziecko wartosó ci i norm społecznych,
ktoó rych zó roó dłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w
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tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowanó wynikających z wartosó ci
mozż liwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
1.14 systematyczne uzupełnia, za zgodą rodzicoó w, realizowane tresó ci
wychowawcze o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w
otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczenó stwa i
harmonijnego rozwoju;
1.15 systematyczne wspiera rozwoó j mechanizmoó w uczenia się dziecka,
prowadzący do osiągnięcia przez nie poziomu umozż liwiającego podjęcie
nauki w szkole;
1.16 organizowanie zajęcó – zgodnie z potrzebami – umozż liwiających dziecku
poznanie kultury i języka mniejszosó ci narodowej lub etnicznej lub języka
regionalnego;
1.17 tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowozż ytnym, chęci poznawania innych kultur.
2. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowozż ytnym nie dotyczy:

2.1dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na niepełnosprawnosó có intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnosó ci sprzęzż one, jezż eli jedną z niepełnosprawnosó ci jest niepełnosprawnosó có intelektualna w stopniu umiarkowanym lub
znacznym,
2.2dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze
względu na inne nizż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawnosó ci, o ktoó rych
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 jezż eli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak mozż liwosó ci realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowozż ytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozż liwosó ci psychofizyczne dziecka.

3.W ramach funkcji opiekunó czej Miejskie Przedszkole nr 22 „ Kraina Ekoludkoó w”
realizuje só wiadczenia opiekunó czo - bytowe wykraczające poza podstawę programową
wychowania przedszkolnego. Powyzż sza funkcja realizowana jest poprzez zapewnienie
przedszkolakom opieki i organizację zajęcó wspierających prawidłowy rozwoó j dziecka, a
w szczegoó lnosó ci poprzez:
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3.1 działania opiekunó cze dostosowane do wieku, potrzeb i mozż liwosó ci dziecka,
zapewniające mu bezpieczne funkcjonowanie podczas zajęcó w przedszkolu i
poza przedszkolem w tym:
a) przygotowywanie miejsca i zapewnienia dziecku warunkoó w do
zabawy, wypoczynku i snu,
b) nadzoó r nauczycieli i pracownikoó w obsługi nad wypoczywającym
dzieckiem i w czasie spozż ywania przez dziecko posiłkoó w,
c) nadzoó r nauczyciela nad dzieckiem w trakcie jego samodzielnych,
indywidualnych zabaw na wolnym powietrzu, na terenie
przedszkolnego placu zabaw.
3.2 działania umozż liwiające realizację programoó w autorskich i innowacji
poszerzających podstawę programową;
3.3 organizacje gier i zabaw wspomagające rozwoó j fizyczny i psychofizyczny
dziecka, usprawniających i korygujących wady wymowy dziecka,
rozwijających zainteresowania dziecka otaczającym go só wiatem oraz
umozż liwiające dziecku własó ciwy rozwoó j emocjonalny i społeczny.

§7

1. Opis sposobu realizacji celoó w kształcenia i zadanó ustalonych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego ustalony jest w dopuszczonym przez
dyrektora przedszkola programie wychowania przedszkolnego i w projektach
edukacyjnych (miesięcznych planach pracy), opracowanych przez nauczycieli
poszczegoó lnych oddziałoó w przedszkolnych.
2. Szczegoó łowe zadania przedszkola i sposoó b ich realizacji zawarte są w Koncepcji
Pracy Przedszkola na lata 2014 – 2019 w Planie Rozwoju Przedszkola przyjętego na
lata 2014 - 2019 oraz w corocznie opracowywanych Rocznych Planach Pracy
Przedszkola.

§8
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
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1. W przedszkolu udzielana jest pomoc
wychowankom, ich rodzicom i nauczycielom.

psychologiczno

–

pedagogiczna

2 . Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana wychowankowi w przedszkolu
polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i
edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych mozż liwosó ci psychofizycznych
ucznia i czynnikoó w só rodowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w
przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego wychowanka i stwarzania
warunkoó w do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w zż yciu przedszkola.
2. Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,
wynika w szczegoó lnosó ci:
1) z niepełnosprawnosó ci,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrozż enia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzenó zachowania i emocji,
5) ze szczegoó lnych uzdolnienó ,
6) ze specyficznych trudnosó ci w uczeniu się,
7) z deficytoó w kompetencji i zaburzenó sprawnosó ci językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10)z niepowodzenó edukacyjnych,
11)z zaniedbanó só rodowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego
rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami só rodowiskowymi,
12)z trudnosó ci adaptacyjnych związanych z roó zż nicami kulturowymi lub ze zmianą
só rodowiska edukacyjnego, w tym związanych z wczesó niejszym kształceniem za
granicą.
3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i
nauczycielom polega na wspieraniu rodzicoó w i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemoó w wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętnosó ci
wychowawczych w celu zwiększania efektywnosó ci pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla dzieci.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest
dobrowolne i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje koordynator w porozumieniu z
dyrektorem przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom
nauczyciele oraz specjalisó ci: logopeda i psycholog wykonujący w przedszkolu
zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we
wspoó łpracy z:
7.1. rodzicami dzieci,
7.2. Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Zielonej Goó rze,
7.3. poradniami specjalistycznymi,
7.4. placoó wkami doskonalenia nauczycieli,
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7.5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz
rodziny i dzieci
8. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
8.1. rodzicoó w dziecka,
8.2. dyrektora przedszkola,
8.3. nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem,
8.4. poradni,
8.5. pracownika socjalnego,
8.6. asystenta rodziny,
8.7. kuratora sądowego.
9. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie
biezż ącej pracy z dzieckiem oraz w formie:
9.1. zajęcó rozwijających uzdolnienia,
9.2 zajęcó specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych,
rozwijających kompetencje emocjonalno--społeczne oraz innych zajęcó o
charakterze terapeutycznym;
9.3 zindywidualizowanej só ciezż ki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
9.4 porad i konsultacji
10. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom
dzieci i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatoó w i szkolenó .
11. W przedszkolu organizuje się zajęcia rozwijające uzdolnienia dla dzieci szczegoó lnie
uzdolnionych i prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba
uczestnikoó w zajęcó nie mozż e przekraczacó 8.
12. W przedszkolu organizuje się zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami
mowy, ktoó re powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.
Liczba uczestnikoó w zajęcó nie mozż e przekraczacó 4.
13. Godzina zajęcó rozwijających uzdolnienia trwa 45 minut a godzina zajęcó
specjalistycznych (logopedycznych) 60 minut.
14. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęcó specjalistycznych
w czasie kroó tszym nizż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla dziecka łącznego
tygodniowego czasu tych zajęcó .
15. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno – wyroó wnawcze oraz zajęcia
specjalistyczne prowadzą nauczyciele i specjalisó ci posiadający kwalifikacje
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęcó .
16. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjalisó ci.
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17. Nauczyciele i specjalisó ci w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne mozż liwosó ci psychofizyczne
dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia.
18. Nauczyciele i specjalisó ci w przedszkolu prowadzą w szczegoó lnosó ci obserwację
pedagogiczną zakonó czoną analizą i oceną gotowosó ci dziecka do podjęcia nauki w
szkole (diagnozę przedszkolną).
19. W przypadku stwierdzenia, zż e dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub
edukacyjne oraz mozż liwosó ci psychofizyczne wymaga objęcia pomocą
psychologiczno – pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają
dziecku tej pomocy w trakcie biezż ącej pracy z dzieckiem i informują o tym
dyrektora przedszkola na pisó mie.
20. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistoó w o potrzebie
objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w trakcie ich biezż ącej pracy
z dzieckiem – jezż eli stwierdzi taką potrzebę.
21. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela wychowawcę lub dyrektora
przedszkola, zż e konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno –
pedagogiczną w formach wymienionych w pkt.9 odpowiednio nauczyciel
wychowawca lub dyrektor przedszkola planują i koordynują udzielanie dziecku
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym ustalają formy udzielania tej
pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w ktoó rym poszczegoó lne formy
będą realizowane.
22. W przypadku gdy w wyniku udzielanej uczniowi pomocy psychologicznopedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania ucznia w przedszkolu, szkole
i placoó wce, dyrektor przedszkola, szkoły i placoó wki, za zgodą rodzicoó w ucznia,
mozż e wystąpicó do publicznej poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy
problemu ucznia w celu wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
23. Nauczyciel wychowawca lub dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku
pomocy psychologiczno – pedagogicznej, wspoó łpracują z rodzicami dziecka oraz –
w zalezż nosó ci od potrzeb – z innymi nauczycielami, specjalistami prowadzącymi
zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami.
24. W przypadku gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno – pedagogiczną w
poprzedniej placoó wce lub poprzednim roku szkolnym, nauczyciel wychowawca lub
dyrektor przedszkola planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno –
pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem zawarte w
dokumentacji.
25. Dyrektor przedszkola mozż e wyznaczycó inną osobę, ktoó rej zadaniem będzie
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dzieciom w przedszkolu.
26. Dla dzieci , ktoó rych stan zdrowia uniemozż liwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie
do przedszkola, posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego
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obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dyrektor organizuje
indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposoó b zapewniający wykonanie
okresó lonych w orzeczeniu zalecenó dotyczących warunkoó w realizacji potrzeb
edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno- pedagogicznej , zgodnie z
przepisami prawa.
27. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w
przedszkolu, w tym ustalenie dla dziecka form udzielania pomocy a takzż e okres ich
udzielania oraz wymiar godzin, w ktoó rym poszczegoó lne formy będą realizowane,
jest zadaniem zespołu.
28. Formy i okres udzielania dziecku posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w
ktoó rym poszczegoó lne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w
indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym dla danego
dziecka.
29. Nauczyciele i specjalisó ci udzielający dzieciom pomocy psychologiczno –
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z wewnętrzną regulacją w
placoó wce.
30. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
nauczyciele i specjalisó ci udzielający dzieciom pomocy uwzględniają w
indywidualnym programie edukacyjno – terapeutycznym opracowanym dla
dziecka, wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem.
31. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną informuje się
rodzicoó w dziecka.
32. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w ktoó rym poszczegoó lne formy pomocy będą
realizowane dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie (przekazując
bezposó rednio pismo) rodzicoó w dziecka.
33. Do zadanó logopedy w przedszkolu nalezż y:
33.1 Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badanó przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy ucznioó w.
33.2 Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci.
33.3 Prowadzenie zajęcó logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodzicoó w
w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzenó .
33.4 Obserwacja i ocena postępoó w dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku
nauczycielowi prowadzącemu.
33.5 Wspoó łpraca z nauczycielami poszczegoó lnych grup.
33.6 Prowadzenie zajęcó instruktazż owych dla nauczycieli przedszkola.
33.7 Podejmowanie działanó profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzenó
komunikacji językowej we wspoó łpracy z rodzicami ucznioó w.
33.8 Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
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33.9 Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
33.10
Tworzenie programoó w w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem.
33.11
Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz
efektywne wykorzystywanie pomocy juzż istniejących, przygotowywanie
materiałoó w pomocniczych do pracy z dzieckiem
33.12
Uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach
wspoó łpracy z roó zż nymi instytucjami.
33.13 wspoó łpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami
sprawującymi opiekę nad dzieckiem.
33.14
Wykonywanie innych polecenó Dyrektora wynikających z potrzeb
przedszkola.
34

Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

34.1 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
mozż liwosó ci, predyspozycji i uzdolnienó dzieci wspieranie nauczycieli w
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mozż liwosó ci psychofizycznych wychowankoó w, w celu okresó lenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowanó i uzdolnienó wychowankoó w oraz przyczyn
niepowodzenó edukacyjnych lub trudnosó ci w funkcjonowaniu w tym barier i
ograniczenó utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w
zż yciu przedszkola;
34.2 przeprowadzanie badanó psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie
potencjalnych mozż liwosó ci dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badanó , a
takzż e zgłaszanych przez rodzicoó w;
34.3 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,
okresó lenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym inicjowanie i
prowadzenie działanó profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych w
sytuacjach kryzysowych;
34.4 organizowanie i prowadzenie roó zż nych form pomocy psychologiczno –
pedagogicznej dla dzieci, rodzicoó w i nauczycieli;
34.5 udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
34.6 badanie i diagnozowanie dojrzałosó ci szkolnej wspoó lnie z nauczycielem
wspomagającym i nauczycielem wychowania przedszkolnego;
34.7 wspoó łorganizowanie i udział w warsztatach dla rodzicoó w;
34.8 konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
34.9 opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji
podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji;
34.10 udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;
34.11 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
35. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów
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w przedszkolu należy w szczególności:
35.1 rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz mozż liwosó ci psychofizycznych ucznioó w, okresó lanie mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowanó i uzdolnienó ucznioó w oraz przyczyn
niepowodzenó edukacyjnych lub trudnosó ci w funkcjonowaniu ucznioó w, w tym
barier i ograniczenó utrudniających funkcjonowanie ucznioó w i ich
uczestnictwo w zż yciu przedszkola,
35.2 podejmowanie działanó sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz
potencjału ucznioó w w celu podnoszenia efektywnosó ci uczenia się,
35.3 wspoó łpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.
36.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjalisó ci w przedszkolu
prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka
dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną
zakonó czoną analizą i oceną gotowosó ci dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna).

37. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistoó w udzielających pomocy
psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placoó wki
doskonalenia nauczycieli.
§9
1. Przedszkole realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola
otwartego, umozż liwiając rodzicom pełne wspoó łuczestnictwo w zż yciu przedszkola w
ramach istniejących warunkoó w oraz proponując roó zż norodne formy kontaktoó w.
2. Przedszkole dba o jednolite oddziaływania wychowawcze i w tym celu:
2.1. Nauczyciele systematycznie informują rodzicoó w o zadaniach wychowawczych i
kształcących realizowanych w przedszkolu,
2.2. Nauczyciele zapoznają rodzicoó w z podstawą programową wychowania
przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka okresó lonych tam
umiejętnosó ci i wiadomosó ci,
2.3. Nauczyciele informują rodzicoó w o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a takzż e
włączają ich do wspierania osiągnięcó rozwojowych dzieci i łagodzenia trudnosó ci,
na jakie natrafiają,
2.4. Nauczyciele zachęcają rodzicoó w do wspoó łdecydowania w sprawach przedszkola,
2.5. Nauczyciele wspoó łpracują z rodzicami w zakresie dbania o kształtowanie
só wiadomosó ci zdrowotnej dzieci oraz nawykoó w dbania o własne zdrowie,
2.6. Nauczyciele wspoó łpracują z rodzicami w zakresie udzielania pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:
3.1. rodzice mają wstęp do przedszkola w kazż dym momencie, gdy uznają to za
stosowne i konieczne, przy czym wizyta rodzica nie mozż e zakłoó cicó pracy
nauczyciela;
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3.2. bezposó rednie kontakty z nauczycielami podczas przyprowadzania i odbierania
dzieci, przy czym nie mogą one zakłoó cicó pracy nauczyciela;
3.3. udział w spotkaniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
w konsultacjach, warsztatach, a takzż e udzielanie porad rodzicom;
3.4. udzielanie informacji o postępach lub trudnosó ciach dziecka na podstawie
obserwacji i diagnozy, pomoc w rozwiązywaniu problemoó w wychowawczych,
wspoó lne ustalanie sposoboó w postępowania – w czasie comiesięcznych
konsultacji, rozmoó w indywidualnych z nauczycielami, dyrektorem lub
specjalistami; zebranó grupowych;
3.5. udział rodzicoó w w spotkaniach integracyjnych i adaptacyjnych;
3.6. udział i pomoc rodzicoó w w przygotowaniu imprez, uroczystosó ci przedszkolnych,
wyjazdoó w;
3.7. uczestniczenie rodzicoó w w zebraniach edukacyjno – warsztatowych,
spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistoó w, zebrania
grupowe, warsztatach, zajęciach otwartych, zajęciach pokazowych;
3.8. gazetki i kąciki z informacjami i ciekawostkami dla rodzicoó w.
§ 10
1. Przedszkole organizuje działalnosó có innowacyjną mającą na celu poprawę jakosó ci
pracy przedszkola.
2. Innowacją są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.
3. Innowacja mozż e obejmowacó wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe
przedszkole lub oddział.
4. Rozpoczęcie innowacji jest mozż liwe po zapewnieniu przez przedszkole
odpowiednich warunkoó w kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji
planowych działanó innowacyjnych.
5. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada
pedagogiczna po uzyskaniu:
5.1. zgody nauczycieli, ktoó rzy będą uczestniczycó w innowacji
5.2. pisemnej zgody autora na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy
załozż enia innowacji nie były wczesó niej opublikowane
6. W przedszkolu prowadzona jest innowacja :
„Program edukacji ekologiczno – przyrodniczej w przedszkolu” autorstwa Barbary
Kowalskiej
program edukacji czytelniczej” „Mali czytelnicy” autorstwa Barbary Kowalskiej
program „ Czytam , liczę , poznaję só wiat – wychowanie do czytelnictwa”
autorstwa Mileny Irzykowskiej.

§ 11
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziecó mi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływanó do wieku dziecka i jego mozż liwosó ci rozwojowych, potrzeb
só rodowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunkoó w lokalowych i
obowiązujących przepisoó w bezpieczenó stwa i higieny, a w szczegoó lnosó ci:
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2.

3.
4.
5.

1.1. zapewnia bezposó rednią i stała opiekę nad dziecó mi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęcó poza terenem przedszkola;
1.2. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczenó stwa zaroó wno pod względem
fizycznym jak i psychicznym, zgodnie z obowiązująca „Procedurą zapewniania
bezpieczeństwa i zdrowia dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i poza
placówką”;
1.3. podczas pobytu dzieci na placu przedszkolnym, umozż liwia zabawy i zajęcia
ruchowe na terenie bezpiecznym; gdzie sprzęt dostosowany jest do potrzeb i
mozż liwosó ci dzieci.
1.4. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i p.pozż ;
Bezposó rednią opiekę nad dziecó mi w przedszkolu i w czasie zajęcó poza terenem
przedszkola sprawuje nauczyciel przy pomocy wozó nej oddziałowej .
2.1. przedszkole organizuje wyjsó cia i wycieczki zgodnie z obowiązującą „Procedurą
organizowania wycieczek”;
2.2. całkowitą odpowiedzialnosó có za zdrowie i zż ycie dzieci podczas pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie wycieczek ponosi nauczyciel.
Dyrektor powierza kazż dy oddział opiece dwoó m nauczycielom (obu powierza tezż
wychowawstwo) w miarę mozż liwosó ci organizacyjnych.
Liczbę nauczycieli w poszczegoó lnych oddziałach co roku zatwierdza organ
prowadzący.
W miarę mozż liwosó ci organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłosó ci pracy
wychowawczej i jej skutecznosó ci, nauczyciele prowadzą swoó j oddział przez cały
okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
5.1 w sytuacji, gdy organizacja pracy przedszkola tego wymaga ( duzż a absencja
dzieci, zwolnienia nauczycieli, ferie wakacje, okresy między só wiąteczne itp. )
dopuszcza się mozż liwosó có podziału i łączenia grup i zmianę nauczyciela;
5.2 decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej.
§ 12

1. Przedszkole mozż e bycó miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb wyzż szej uczelni
kształcącej nauczycieli.
2. Szczegoó łowe zasady organizowania praktyk pedagogicznych okresó lają odrębne
przepisy.

§ 13
Indywidualny model przedszkola
Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:
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1.Posiadanie własnego logo;
2. przedszkole nr 22 „ Kraina Ekoludkoó w” jest przedszkolem optymistycznym o profilu
ekologicznym;
3. wspoó łpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,
4. promowanie placoó wki w só rodowisku,
5. tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,
6. podejmowanie działanó umozż liwiających dzieciom poznanie só wiata i człowieka,
7. prowadzenie własnej strony internetowej,
8. udział w projektach europejskich.
§ 14
Zadania przedszkola związane z nauką religii
Nauka religii w przedszkolu organizowana jest na zasadach okresó lonych w
Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. z 1992 r.
Nr 36 poz. 155 ze zm.).

§15
Zadania związane z bezpieczeństwem
1. W czasie zajęcó w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczenó stwo i zdrowie
dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, ktoó remu dyrektor powierzył prowadzenie
oddziału w godzinach okresó lonych harmonogramem.
2. Do obowiązkoó w wyznaczonych pracownikoó w obsługi nalezż y codzienna kontrola
bezpieczenó stwa terenu i stanu technicznego urządzenó . W przypadku stwierdzenia
jakiegokolwiek zagrozż enia pracownik winien usunącó istniejące zagrozż enie,
ewentualnie zabezpieczycó teren, a w razie niemozż nosó ci usunięcia zagrozż enia zgłosicó
dyrektorowi placoó wki, ktoó ry podejmie stosowne decyzje.
3. W trakcie zajęcó poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest
opieka nauczyciela i dodatkowo na kazż de 15 dzieci jednej osoby dorosłej. Na
kazż dorazowe wyjsó cie poza teren placoó wki nauczyciel jest zobowiązany wypełnicó
kartę wycieczki, uzyskacó zgodę dyrektora i pozostawicó kartę u dyrektora lub
intendenta. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spaceroó w i
wycieczek przedszkola.
4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczegoó lnych
oddziałoó w odbywają się ze sprzętem dostosowanym do ich potrzeb i mozż liwosó ci. Od
pierwszych dni pobytu na terenie przedszkolnego ogrodu uczy się dzieci korzystania
z urządzenó zgodnie z zasadami bezpieczenó stwa.
5. Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalacó się samowolnie z terenu.
6. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu
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podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien kazż dorazowo sprawdzicó , czy
wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
7. W trakcie zajęcó dodatkowych nieodpłatnych, takich jak koó łko teatralne, koó łko
plastyczne, koó łko taneczne i inne prowadzone na terenie przedszkola w danym roku
szkolnym, opiekę nad dziecó mi powierza się nauczycielom przedszkola prowadzącym
ww. zajęcia, ktoó rzy ponoszą pełną odpowiedzialnosó có za bezpieczenó stwo dzieci.
8. Rodzicoó w zobowiązuje się do wspoó łdziałania z nauczycielem, dyrektorem i
pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego
pobytu w przedszkolu poprzez:
8.1 informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczegoó lnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrazż ających zdrowiu i zż yciu dziecka,
8.2 okazywanie dokumentu tozż samosó ci przez osoby upowazż nione przez
rodzicoó w do odbioru dziecka,
8.3 wspoó łdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływanó
wychowawczych domu i przedszkola w zakresie wdrazż ania u dzieci
„bezpiecznych” zachowanó .
9 Przedszkole stwarza mozż liwosó có ubezpieczenia dzieci i pracownikoó w przedszkola.
10 W przedszkolu nauczycielom nie wolno podawacó dzieciom lekoó w nie stosuje się
zż adnych zabiegoó w lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej.

ROZDZIAŁ III
Organizacja i funkcjonowanie przedszkola
Funkcjonowanie przedszkola
§ 16
1. Pracą przedszkola kieruje Dyrektor i reprezentuje je na zewnątrz. W przypadku
nieobecnosó ci dyrektora – wskazany przez dyrektora nauczyciel posiadający
pełnomocnictwo Prezydenta Miasta.
2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw wakacyjnych.
3. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora, po
zbadaniu potrzeb rodzicoó w w tym zakresie.
4. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac
modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.
5. W dni wyznaczone przez dyrektora – podane do wiadomości rodziców (prawnych
opiekunów) na tablicy ogłoszeń – przedszkole jest nieczynne. Przedszkole jest nieczynne
jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola jest mniejsza niż 5 wychowanków.
6. W dni robocze między świąteczne oraz okresie ferii świątecznych i szkolnych
w przedszkolu może funkcjonować mniejsza liczba oddziałów. W zależności od ilości
zgłoszonych do nauczycieli dzieci tworzy się grupy łączone.
7. Dziecko przyjmowane jest do przedszkola na cały okres edukacyjny w wyniku
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elektronicznego naboru. Co roku w miesiącu lutym rodzice potwierdzają kontynuację
uczęszczania dziecka do przedszkola w nowym roku szkolnym. Corocznie podpisywana
jest z rodzicami wychowanków umowa cywilnoprawna za świadczenia udzielane przez
Przedszkole.
8. W przypadku gdy organ prowadzący ustali przerwę wakacyjną od połowy miesiąca
wówczas opłata za świadczenie usług przez Przedszkole będzie naliczana proporcjonalnie
do ilości dni funkcjonowania przedszkola w danym miesiącu.
9. W czasie przerwy wakacyjnej rodzice zobowiązani są zapewnić opiekę we własnym
zakresie.
10. W przypadku braku możliwości zapewnienia dziecku opieki, rodzice mogą ubiegać się
o umieszczenie dziecka w przedszkolu zastępczym.
11. Dyrektor podaje do publicznej wiadomości wykaz placówek i terminy przerw urlopowych
w tychże placówkach w terminie do 30 stycznia każdego roku.
12. Podanie o przedszkole zastępcze składają rodzice bezpośrednio w placówce, do której
będzie uczęszczać dziecko w czasie wakacji w terminie do 31 maja każdego roku.
W podaniu należy podać dokładny adres oraz okres, w którym dziecko będzie uczęszczać
do tego przedszkola.
13. Opłatę za żywienie w przedszkolu zastępczym rodzice (prawni opiekunowie) uiszczają
z dołu ( po zakończeniu świadczeń) w przedszkolu, do którego dziecko zostało zapisane
(w czasie wakacji), zgodnie z zawartą umową cywilnoprawną pomiędzy dyrektorem
przedszkola zastępczego ,a rodzicami (prawnymi opiekunami).
14. W przypadku zapisania dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 22 „ Kraina Ekoludków”
jako przedszkola zastępczego – w czasie okresu wakacyjnego, rodzice ponoszą odpłatność
według obowiązujących w przedszkolu stawek i zasad.
15. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora do 30 kwietnia roku
poprzedzającego rok szkolny, którego arkusz dotyczy. Arkusz organizacji przedszkola,
zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole.
16. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach dostosowanych do
potrzeb rodziców, tj. od 6.30 do 16.30. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi więc
10 godzin.
16. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący.
§ 17
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
2. W szczególnych sytuacjach organizacyjnych dopuszcza się utworzenie oddziału
przedszkolnego złożonego z dzieci z trzech roczników.
3. Dopuszcza się sytuację, w której dokonuje się podziału grupy dzieci kontynuujących
edukację przedszkolną.
4. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w oddziałach
przedszkolnych.
5. W przedszkolu może być utworzony oddział międzynarodowy.
6. Utworzenie oddziału międzynarodowego wymaga zezwolenia ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania. Utworzenie oddziału międzynarodowego regulują odrębne
przepisy (UoSO Art. 7b ust. 1).
7. Ilość oddziałów tworzy się w zależności od liczby zgłoszonych dzieci na dany rok
szkolny.
8. Podziału na grupy dokonuje dyrektor a zatwierdza rada pedagogiczna.
9. Liczba dzieci nie może być większa niż 25, w uzasadnionych przypadkach liczba ta
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może ulec zmianie.
10. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 200.
11. W przedszkolu jest 8 oddziałów.
12. Zasoby lokalowe zabezpieczają warunki dla rozwoju dzieci pod względem zdrowotnym,
intelektualnym i rekreacyjnym.
13. Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
11.1
sale zajęcó z łazienkami dla poszczegoó lnych oddziałoó w („Biedronki”,
„Pszczoó łki”, „Wiewioó rki”, „Zajączki”, „Słoniątka”, „Dinusie”, „ZŻ abki”, Tygryski”).
11.2
salę gimnastyczną
11.3
2 szatnie dla dzieci i 1 dla personelu
11.4
pokoó j nauczycielski
11.5
kuchnię z zapleczem i 2 zmywalnie
11.6
pomieszczenia administracyjno – gospodarcze: 2 kancelarie, pokoó j
intendenta, pokoó j księgowej
11.7
plac przedszkolny
14. Dzieci mają mozż liwosó có codziennego korzystania z placu przedszkolnego z
odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
15. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuzż szy
pobyt dzieci na placu przedszkolnym.

§ 18

1. Praca wychowawczo- opiekunó czo-dydaktyczna realizowana jest w godzinach pracy
przedszkola tj. w godzinach od 6.30 do 16.30.
2. Godzina zajęcó w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęcó dydaktyczno – wychowawczych z dziecó mi powinien bycó
dostosowany do mozż liwosó ci rozwojowych dzieci i wynosicó od 15 do 30 minut.
3.1 W grupach dzieci młodszych prowadzi się 1 zajęcie dydaktyczne trwające około
15 minut , w przypadku dzieci 4- letnich w drugim poó łroczu wprowadza się 2 zajęcia
dydaktyczne po 15 minut kazż de;
3.2 W grupach starszych prowadzi się 2 zajęcia dydaktyczne po około 30 minut
kazż de.
§ 19
Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekunó cza prowadzona jest na podstawie
programu wychowania przedszkolnego.
1.1 Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola na
wniosek nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
Informacje o dopuszczonym programie umieszcza się corocznie na stronie
internetowej przedszkola.
1.2 Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji celoó w
kształcenia i zadanó ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego lub zadanó , ktoó re mogą bycó realizowane w ramach zajęcó
dodatkowych
1.
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1.3 Nauczyciel mozż e zaproponowacó program wychowania przedszkolnego
opracowany samodzielnie lub we wspoó łpracy z innymi nauczycielami. Mozż e
roó wniezż zaproponowacó program opracowany przez innego autora lub program
opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami.
2 Dopuszczony program wychowania przedszkolnego powinien bycó dostosowany do
potrzeb i mozż liwosó ci dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3 Dopuszczone przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego stanowią
zestaw programoó w wychowania przedszkolnego.
4 W przedszkolu realizowane są programy własne opracowane przez nauczycieli
dotyczące zajęcó korekcyjno – kompensacyjnych dla dzieci z trudnosó ciami oraz
programy do pracy z dzieckiem zdolnym; program wczesnej adaptacji „Lubię
przedszkole”; autorski program – innowacja pedagogiczna „Program edukacji
ekologiczno-przyrodniczej w przedszkolu” autorstwa Barbary Kowalskiej; program
edukacji prozdrowotnej „W zdrowym ciele zdrowy duch”; przedszkolny program
wychowawczo – profilaktyczny, Międzynarodowy Program Partnership for Children
„Przyjaciele Zippiego”, „Ogoó lnopolski Program Szkoła Promujący Zdrowie”, program
edukacji patriotycznej Polska – moja ojczyzna”.
5 W przedszkolu prowadzone są bezpłatne zajęcia dodatkowe – koó łka zainteresowanó
(komputerowe, sportowe, taneczne, plastyczne, teatralne, matematyczne, ekologiczne,
choó rek przedszkolny) oraz zajęcia specjalistyczne – z terapii logopedycznej oraz zajęcia
z psychologiem przedszkolnym finansowane przez organ prowadzący.
6 Przedszkole na zż yczenie rodzicoó w organizuje naukę religii w najstarszej grupie
wiekowej, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.
§ 20
1. Przedszkole prowadzi dla kazż dego oddziału dziennik zajęcó przedszkola.
1.1. Przeprowadzenie zajęcó wychowawczo-dydaktycznych nauczyciel potwierdza
podpisem.
1.2. Przedszkole prowadzi dziennik do zajęcó logopedycznych oraz zajęcó
terapeutycznych z psychologiem. Logopeda oraz psycholog zatrudnieni w
przedszkolu do dziennika wpisują tygodniowy plan swoich zajęcó , zajęcia i
czynnosó ci przeprowadzane w poszczegoó lnych dniach , imiona i nazwiska dzieci
objętych pomocą terapeutyczną, oraz informacje o kontaktach z osobami i
instytucjami, z ktoó rymi wspoó łdziała w wykonaniu swych zadanó .
2. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla kazż dego dziecka objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną dokumentację.
3. Nauczyciele prowadzą obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie
mozż liwosó ci i potrzeb rozwojowych dzieci oraz je dokumentują.
4. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki przez dziecko w klasie I
szkoły podstawowej nauczyciele mają obowiązek prowadzenia obserwacji
pedagogicznych zakonó czonych analizą i oceną gotowosó ci dziecka do podjęcia nauki
w szkole (diagnoza przedszkolna dzieci 6 letnie).
5. Celem diagnozy przedszkolnej jest zgromadzenie informacji, ktoó re mogą pomoó c:
5.1. rodzicom w poznaniu stanu gotowosó ci swojego dziecka do podjęcia nauki w
szkole podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowosó ci odpowiednio do
potrzeb wspomagacó ;
5.2. nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu
wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, ktoó ry będzie realizowany w roku
poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej;
5.3. pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do ktoó rej zostanie
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skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
§ 21
Zasady rekrutacji
1. Naboó r odbywa się drogą elektroniczną w oparciu o program komputerowy „Naboó r”.
2. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępnosó ci.
3. Rekrutacja do przedszkoli odbywa się na zasadach okresó lonych w ustawie z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59).
4. Do publicznych przedszkoli i oddziałoó w przedszkolnych przyjmowane są dzieci
zamieszkałe w Zielonej Goó rze.
5. Według kryterioó w ustawowych o pierwszenó stwie w przyjmowaniu do przedszkola
decyduje :
5.1 Wielodzietnosó có rodziny kandydata;
5.2 Niepełnosprawnosó có kandydata;
5.3 Niepełnosprawnosó có jednego z rodzicoó w kandydata;
5.4 Niepełnosprawnosó có obojga rodzicoó w kandydata;
5.5 Niepełnosprawnosó có rodzenó stwa kandydata;
5.6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
5.7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą;
6. W następnej kolejnosó ci kryteria okresó lone przez organ prowadzący przyjmowane są:
6.1 Dzieci obojga rodzicoó w pracujących, uczących się w trybie dziennym,
prowadzących gospodarstwo rolne lub działalnosó có gospodarczą. Kryterium stosuje się
roó wniezż do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica
samotnie wychowującego;
6.2 Dzieci z rodzin wielodzietnych (3 i więcej dzieci);
6.3 Dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym,
prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalnosó có gospodarczą. Kryterium stosuje się
do rodzicoó w wspoó lnie wychowujących dziecko;
6.4 Dziecko posiadające rodzenó stwo:
a)Kontynuujące edukację przedszkolną we wskazanym we wniosku publicznym
przedszkolu w roku szkolnym, na ktoó rym prowadzona jest rekrutacja
b)Kontynuująca edukację w szkole lub innej jednostce osó wiatowej w zespole
edukacyjnym, do ktoó rego nalezż y publiczne przedszkole wskazane we wniosku w
roku szkolnym, na ktoó ry prowadzona jest rekrutacja
c) Dziecko posiadające rodzenó stwo wspoó lnie ubiegające się o przyjęciem do tego
samego publicznego przedszkola w roku szkolnym, na ktoó ry prowadzona jest
rekrutacja;
d) Wybrane przedszkole publiczne znajdujące się we wniosku (na I, II lub III
preferencji);
8. Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się w formie elektronicznej, co roku,
według harmonogramu ustalonego przez organ prowadzący.
9. W czasie rekrutacji kolejnosó có działanó jest następująca (Etapy rekrutacji do
przedszkola):
9.1 Złozż enie
deklaracji o
kontynuowaniu
wychowania
przedszkolnego
w przedszkolu, do ktoó rego uczęszcza.
9.2 Udostepnienie w systemie rekrutacyjnym ofert przedszkoli i oddziałoó w
przedszkolnych w szkołach podstawowych.
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9.3 Złozż enie wniosku o przyjęcie do przedszkola oraz dokumentoó w
potwierdzających spełnienie kryterioó w rekrutacyjnych.
9.4 Weryfikacja przez komisję rekrutacyjna wnioskoó w o przyjęcie do przedszkola
i dokumentoó w potwierdzających spełnienie przez kandydata warunkoó w lub
kryterioó w branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
9.5 Opublikowanie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
9.6 Potwierdzenie przez rodzicoó w kandydata woli przyjęcia do przedszkola.
9.7 Opublikowanie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
10. Kontynuacja edukacji przedszkolnej w dotychczasowym przedszkolu odbywa się na
podstawie deklaracji rodzicoó w o zamiarze kontynuowania edukacji przedszkolnej
dziecka.
11. Podpisywanie umoó w cywilnoprawnych pomiędzy dyrektorem przedszkola
a rodzicami (prawnymi opiekunami) okresó lających wysokosó có opłat ponoszonych na
dziecko za wyzż ywienie dziecka od 01 wrzesó nia danego roku.
12. W przypadku, gdy w przedszkolu są wolne miejsca przyjmowanie dzieci odbywa się
w ciągu całego roku przez dyrektora przedszkola; z chwilą zapisania dziecka do
przedszkola w ciągu roku szkolnego dyrektor przedszkola niezwłocznie podpisuje
umowę z rodzicem dziecka (prawnym opiekunem).
13. Szczegoó łowe przepisy dotyczące rekrutacji okresó la procedura rekrutacji dzieci do
przedszkola.
14. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną mozż e podjącó decyzję o skresó leniu
dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:
14.1 Gdy rodzic zalega z opłatami ponad 1 miesiąc;
14.2 Nieobecnosó có dziecka trwa ponad dwa tygodnie i rodzice nie zgłaszają tego
faktu do przedszkola;
14.3 Nieobecnosó có dziecka w przedszkolu jest długoterminowa, a rodzice nie
usprawiedliwiają tego faktu wychowawcą grup bądzó dyrektorowi przedszkola;
14.4 Zachowanie dziecka uniemozż liwia pracę nauczycielom lub stwarza zagrozż enie
dla bezpieczenó stwa innych dzieci;
14.5 Rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka, co uniemozż liwia
prawidłowy proces wychowawczo-dydaktyczny;
14.6 Nastąpił brak wspoó łpracy pomiędzy personelem dydaktycznym, a rodzicami
w kwestii rozwiązywania problemoó w powstałych w procesie edukacji i wychowania
dziecka.
15. Nadzoó r nad realizacją obowiązku szkolnego przez dzieci szesó cioletnie nalezż y do
dyrektora szkoły podstawowej.
17. Dyrektor przedszkola przekazuje do dyrektora szkoły podstawowej do 30 wrzesó nia
kazż dego roku informację o realizacji obowiązku rocznego przygotowania
przedszkolnego w MP-22 przez dzieci szesó cioletnie.

§ 22
Komisja rekrutacyjna
1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez
dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
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2. Do zadanó komisji rekrutacyjnej nalezż y w szczegoó lnosó ci:
1) ustalenie wynikoó w postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej
wiadomosó ci
listy
kandydatoó w
zakwalifikowanych
i
kandydatoó w
niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomosó ci listy kandydatoó w przyjętych
i kandydatoó w nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
§ 23
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomosó ci w formie
listy kandydatoó w zakwalifikowanych i kandydatoó w niezakwalifikowanych,
zawierającej imiona i nazwiska kandydatoó w oraz informację o zakwalifikowaniu albo
niezakwalifikowaniu kandydata.
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jezż eli w wyniku
postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złozż ył wymagane
dokumenty.
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomosó ci listę kandydatoó w przyjętych
i kandydatoó w nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska
kandydatoó w przyjętych i kandydatoó w nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych
miejsc.
4. Listy, o ktoó rych mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomosó ci poprzez
umieszczenie na tablicy ogłoszenó przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska
kandydatoó w uszeregowane w kolejnosó ci alfabetycznej i najnizż szą liczbę punktoó w,
ktoó ra uprawnia do przyjęcia.
5. Dzienó podania do publicznej wiadomosó ci listy, o ktoó rej mowa w ust. 3, jest okresó lany
w formie adnotacji umieszczonej na tej lisó cie, opatrzonej podpisem
przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
6. W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomosó ci listy kandydatoó w
przyjętych i kandydatoó w nieprzyjętych rodzic kandydata mozż e wystąpicó do komisji
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia
kandydata do przedszkola.
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od daty wystąpienia przez rodzica
kandydata z wnioskiem, o ktoó rym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny
odmowy przyjęcia, w tym najnizż szą liczbę punktoó w, ktoó ra uprawniała do przyjęcia,
oraz liczbę punktoó w, ktoó rą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata mozż e wniesó có do dyrektora przedszkola odwołanie od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
uzasadnienia.
9. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, o ktoó rym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania
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odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola słuzż y skarga do sądu
administracyjnego.

§ 24
Zasady odpłatności za przedszkole
1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę dziecku w godzinach od 6. 30 do 16.30.
2.. Miesięczną opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu stanowi opłata za wyzż ywienie
dziecka w przedszkolu.
3. Dzieci mają mozż liwosó có korzystania z trzech posiłkoó w- I só niadanie, II só niadanie, obiad.
4. Wysokosó có dziennej stawki zż ywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym na podstawie obowiązujących cen artykułoó w zż ywnosó ciowych,
z uwzględnieniem norm zż ywieniowych ustalonych przez Ministerstwo Zdrowia.
5. O zmianie wysokosó ci opłat za wyzż ywienie rodzice będą powiadamiani przez
przedszkole w formie komunikatoó w na tablicy ogłoszenó i anektowanie zawartych umoó w.
6. Wysokosó có miesięcznych opłat za wyzż ywienie oblicza się mnozż ąc : liczbę dni obecnosó ci
dziecka w przedszkolu danego miesiąca x stawkę zż ywieniową.
7. Dyrektor przedszkola zawiera umowę cywilnoprawną z rodzicami (opiekunami
prawnymi) zawierającą zakres só wiadczenó , wysokosó có i zasady pobierania opłat
miesięcznych za wyzż ywienie , termin obowiązywania umowy oraz warunki jej
wypowiadania.
7.1 Umowa mozż e bycó wypowiedziana przez:
a) rodzica, za 30 - dniowym okresem wypowiedzenia, złozż onym do dyrektora
na pisó mie;
b) dyrektora przedszkola, jezż eli rodzic nie wnosi opłat w terminach wskazanych
w umowie lub zalega z opłatami co najmniej 1 miesiąc;
c) kazż dą ze stron za porozumieniem dokonanym na pisó mie.
7.2 Wszelkie zmiany w niniejszej umowie wymagają formy pisemnej.
8. Opłaty miesięczne uiszcza się z dołu – do 15-go dnia kolejnego miesiąca.
9. Opłatę miesięczną za wyzż ywienie dziecka w przedszkolu mozż na regulowacó jedynie
przez dokonanie wpłaty wymaganej kwoty na wskazane przez dyrektora konto
bankowe z podaniem w tytule płatnosó ci: imienia i nazwiska dziecka, nazwy grupy, oraz
miesiąca, ktoó rego dotyczy opłata.
10. Za zwłokę w dokonywaniu opłat za deklarowane só wiadczenia, dyrektor przedszkola
nalicza ustawowe odsetki.
11. Nieterminowe regulowanie nalezż nosó ci za wyzż ywienie dziecka w przedszkolu
egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego. Jezż eli będzie ono
nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.
12. Nieterminowe regulowanie nalezż nosó ci za wyzż ywienie dziecka w przedszkolu
lub zaleganie z opłatami co najmniej 1 miesiąc mozż e skutkowacó skresó leniem dziecka z
listy wychowankoó w.
13. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne
zestawienie obecnosó ci dzieci odpowiadają nauczycielki kazż dego oddziału. Według
tych danych naliczana jest odpłatnosó có za wyzż ywienie dzieci.
13.1. Zestawienie dni obecnosó ci dzieci sporządza nauczycielka w ostatnim dniu
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miesiąca, podpisuje się i przedkłada je dyrektorowi.
13.2. Za prawidłowe naliczenie opłat dla rodzicoó w odpowiada intendent
przedszkola.
13.3 Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatnosó ci za przedszkole odpowiada
księgowa.
14.Rezygnacja z przedszkola wymaga pisemnego wniosku rodzica – przez
wypowiedzenie umowy cywilno - prawnej.
§ 25
Arkusz organizacji przedszkola
1. Szczegoó łową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym okresó la
arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora.
2. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez
zakładową organizację związkową ,w terminie o 21 kwietnia danego roku
organowi prowadzącemu.
3. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po uzyskaniu
opinii organu sprawującego nadzoó r pedagogiczny.
4. Arkusz organizacji opracowany jest na platformie Sigma Vulcan.
§ 26
1. Organizację pracy przedszkola okresó la ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony
zdrowia, higieny pracy umysłowej dziecka i nauczyciela oraz oczekiwanó rodzicoó w,
ktoó re nie są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalnosó có
przedszkola.
2. Ramowy rozkład dnia ustalany jest na podstawie zatwierdzonego arkusza
organizacyjnego.
3. Ramowy rozkład dnia Miejskiego Przedszkola nr 22:
I
06:30–8:30 Zabawy w kącikach zainteresowanó , praca z zespołem dzieci lub
indywidualna, praca z dzieckiem zdolnym, czynnosó ci porządkowe, có wiczenia poranne,
schodzenie się dzieci, czynnosó ci opiekunó cze, zabawy swobodne, tworzenie okazji do
wymiany informacji, rozmowy indywidualne z dziecó mi, dyskutowanie, zabawy ruchowe,
kontakty z rodzicami.
08:30–8:40 Przygotowanie do só niadania, czynnosó ci higieniczne, czynnosó ci
samoobsługowe, pełnienie dyzż uroó w, só niadanie – wpajanie zasad dobrego wychowania,
wyrabianie nawykoó w higieniczno-kulturalnych.
08:40–9:15 SŚ niadanie.
II
09:15–9:45 Zintegrowana działalnosó có edukacyjna w oparciu o podstawę programową,
zajęcia i zabawy edukacyjne, zajęcia dydaktyczne roó zż nego typu realizowane według
wybranego programu wychowania przedszkolnego.
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09:45–10:00 Gry i zabawy ruchowe.
10:00–10:30 Zajęcia i zabawy według pomysłoó w dzieci lub inicjowane przez
nauczyciela..
10:30–11:00 Zabawy, gry sportowe oraz có wiczenia kształtujące postawę dziecka,
zabawy organizowane i swobodne na placu przedszkolnym, spacery, wycieczki,
przebywanie w ogrodzie przedszkolnym, obserwacje przyrodnicze, zajęcia sportowe,
prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze; tworzenie okazji do obserwowania,
eksperymentowania, odkrywania, podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjnotechnicznych, wspieranie działanó twoó rczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką,
literaturą, zabawy dowolne, rozmowy indywidualne.
11:00–11:15 Przygotowanie do II só niadania. Czynnosó ci porządkowo-higieniczne.
11:15–11:45 II só niadanie.
11:45-13:30 Odpoczynek na lezż akach, bajko i muzykoterapia.
III
13:30-14:00 Czynnosó ci samoobsługowe i porządkowe przygotowujące do posiłku, obiad
14:00–16:30 Zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, có wiczenia słownikowe, praca
wyroó wnawcza, indywidualna, zabawy dowolne według zainteresowanó , zajęcia w małych
zespołach, prace porządkowe, tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolnosó ci
i zainteresowania dzieci, rozmowy indywidualne, rozchodzenie się dzieci.
4. W szczegoó lnych przypadkach dyrektor mozż e zmienicó organizację dnia (np. z powodu
wycieczki, organizacji wyjsó cia, uroczystosó ci).
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, ktoó rym powierzono opiekę nad
danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęcó (szczegoó łowy
rozkład dnia) z uwzględnieniem roó zż nych form aktywnosó ci dzieci, ich potrzeb i
zainteresowanó .
6. Tygodniowy rozkład zajęcó w przedszkolu uwzględnia podstawę programową
wychowania przedszkolnego, w tym przygotowanie dzieci do posługiwania się
językiem obcym nowozż ytnym, włączone w roó zż ne działania realizowane w ramach
programu wychowania przedszkolnego.
7. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowozż ytnym odbywa się
w formie zabawy.
8. Wyboru języka obcego nowozż ytnego, do ktoó rego posługiwania się będą
przygotowywane dzieci , dokonuje dyrektor biorąc pod uwagę kwalifikacje
nauczycieli i język obcy nowozż ytny nauczany w szkołach podstawowych na terenie
Miasta Zielona Goó ra.
9. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowozż ytnym jest w
przedszkolu realizowane we wszystkich grupach wiekowych.
§ 27
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. W przedszkolu działa system zabezpieczający drzwi wejsó ciowe do placoó wki. W dniu
przyjęcia dziecka do przedszkola rodzic (prawny opiekun) otrzymuje kod
umozż liwiający otwieranie drzwi.
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2. Rodzice (prawni opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania procedury
Przyprowadzania i odbierania dzieci.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola oraz
są odpowiedzialni za ich bezpieczenó stwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do
domu.
4. Odbioru wychowanka z przedszkola dokonuje rodzic (prawny opiekun) lub
upowazż niona przez niego osoba pełnoletnia.
5. Dopuszcza się mozż liwosó có odbierania dziecka przez osobę upowazż nioną na pisó mie
przez rodzicoó w (prawnych opiekunoó w) – powyzż ej 13 roku zż ycia.
6. Upowazż nienie do odbioru dziecka innej osoby nizż rodzic (prawny opiekun) jest
obowiązkowe.
6.1. upowazż nienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka
do przedszkola.,
6.2. upowazż nienie mozż e zostacó odwołane lub zmienione w kazż dej chwili
6.3. upowazż niona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczenó stwo dziecka w drodze do
przedszkola i z przedszkola do domu,
6.4. w upowazż nieniu rodzice (prawni opiekunowie) podają dane personalne tej
osoby i numer dowodu tozż samosó ci, w przypadku rodzenó stwa powyzż ej 13 roku
zż ycia opiekunowie piszą osó wiadczenia izż biorą pełną odpowiedzialnosó có za
odbioó r dziecka przez to rodzenó stwo,
6.5. pracownik przedszkola ma obowiązek sprawdzicó zgodnosó có danych na
upowazż nieniu z dokumentem tozż samosó ci odbierającej osoby,
6.6. rodzice (prawni opiekunowie) mogą upowazż nicó okresó loną osobę do
jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upowazż nienie powinno
nastąpicó takzż e przez wystawienie pisemnego upowazż nienia.
7. Przedszkole mozż e odmoó wicó wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby
zamierzającej odebracó dziecko (np. upojenie alkoholowe, zauwazż one niepokojące
objawy) będzie wskazywał, zż e nie jest ona w stanie zapewnicó dziecku
bezpieczenó stwa.
7.1. O przypadku kazż dej odmowy wydania dziecka powinien zostacó niezwłocznie
poinformowany dyrektor przedszkola lub jego zastępca. W takiej sytuacji
przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich mozż liwych czynnosó ci
w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
8. Jezż eli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel
ma obowiązek powiadomicó o tym telefonicznie rodzicoó w dziecka (prawnych
opiekunoó w).
8.1. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonoó w nie mozż na uzyskacó
informacji o miejscu pobytu rodzicoó w (prawnych opiekunoó w), nauczyciel
oczekuje z dzieckiem w placoó wce przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu
powiadamia najblizż szy komisariat policji o niemozż nosó ci skontaktowania się
z rodzicami (prawnymi opiekunami).
9. ZŻ yczenie rodzicoó w dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodzicoó w musi
wynikacó z orzeczenia sądowego.
10. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotowacó je
do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazacó je pod opiekę nauczyciela
przedszkola. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego w szatni ( zaroó wno
przy przyprowadzaniu jak i odbieraniu). Od momentu przekazania dziecka
nauczycielowi odpowiedzialnosó có za jego bezpieczenó stwo ponosi przedszkole.
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11. Osoba odbierająca dziecko powinna stawicó się w sali zajęcó , do ktoó rej przypisane jest
dziecko, lub w ktoó rej przebywa dana grupa. Pracownik przedszkola przekazuje
wtedy dziecko tej osobie i od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za
jego bezpieczenó stwo.
§ 28
Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziecó mi, dostosowując metody i sposoby
oddziaływanó do wieku dziecka i jego mozż liwosó ci rozwojowych, potrzeb
só rodowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunkoó w lokalowych.
2. Za bezpieczenó stwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola,
nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczenó stwo i stałą opiekę w
trakcie zajęcó prowadzonych na terenie placoó wki i poza nią poprzez:
3.1 realizację zadanó przez nauczycieli zapisanych w niniejszym statucie;
3.2 przestrzeganie liczebnosó ci dzieci w oddziale;
3.3 zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunoó w w czasie imprez, spaceroó w
i wycieczek poza terenem przedszkola;
3.4 wspoó łpracę z poradnią psychologiczno–pedagogiczną;
3.5 organizację cyklicznych szkolenó pracownikoó w w zakresie udzielania
pierwszej pomocy przedlekarskiej;
3.6 wyposazż enie pomieszczenó przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w
só rodki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej
pomocy;
3.7 spełnianie odpowiednich wymogoó w w zakresie osó wietlenia, wentylacji i
ogrzewania pomieszczenó przedszkola, w ktoó rych przebywają dzieci;
3.8 dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb
rozwojowych dzieci; instalowanie tylko urządzenó posiadających certyfikaty;
3.9 ogrodzenie terenu przedszkola;
3.10 zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczenó
kuchennych i pomieszczenó gospodarczych;
3.11 zabezpieczenie otworoó w kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębienó .
4.W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp
i przeciwpozż arowe, w szczegoó lnosó ci poprzez:
4.1 dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunkoó w pobytu;
4.2 oznakowanie droó g ewakuacyjnych w sposoó b wyrazó ny i trwały;
4.3 umieszczenie w widocznym miejscu planoó w ewakuacji przedszkola;
4.4 opracowanie procedur i przeprowadzanie có wiczenó ewakuacyjnych;
4.5 umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonoó w alarmowych.
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§ 29
Skreślenie dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola
1.Dyrektor przedszkola, w porozumieniu z radą pedagogiczną mozż e podjącó decyzję
o skresó leniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w sytuacjach gdy:
1.1 rodzice zalegają z odpłatnosó cią za przedszkole powyzż ej okresu płatniczego;
1.2 absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona;
1.3 gdy zachowania dziecka, zagrazż ają jego bezpieczenó stwu i innych
wychowankoó w oraz braku wspoó łpracy z rodzicami, mimo zastosowania
przyjętego w przedszkolu trybu postępowania;
1.4 rodzice dziecka nie przestrzegają postanowienó niniejszego statutu.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym
sytuacje zagrazż ające zdrowiu i bezpieczenó stwu własnemu i innych dzieci:
2.1indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i psychologa z dzieckiem w
formie zajęcó indywidualnych i grupowych;
2.2 konsultacje z rodzicami i terapia z psychologiem w placoó wce;
2.3 rozmowy z dyrektorem.
3. Skresó lenia dziecka z listy przyjętych wychowankoó w w wymienionych przypadkach
dokonuje dyrektor, stosując ponizż szą procedurę:
3.1 wysłanie do rodzicoó w lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisoó w
statutu za potwierdzeniem odbioru;
3.2 ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa – negocjacje dyrektora, psychologa i
wychowawcoó w grupy z rodzicami;
3.3 Zwołanie zebrania rady pedagogicznej, na ktoó rej dyrektor zapoznaje z podjętymi
działaniami ustalającymi przyczyny skresó lenia dziecka z listy.
3.4 Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji mozż e podjącó uchwałę
w danej sprawie, zgodnie ze swoim regulaminem i wykonanie uchwały powierza
dyrektorowi przedszkola.
3.5 Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji
administracyjnej, ktoó rą doręcza rodzicom osobisó cie lub listem poleconym
za potwierdzeniem odbioru
3.6 Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora przedszkola do Prezydenta
Miasta w ciągu 14 dni od jej otrzymania.
3.7 W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczacó do
przedszkola, chyba zż e decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosó ci, ktoó re
występują w sytuacjach wynikających z art. 108 kodeksu postępowania
administracyjnego.

ROZDZIAŁ IV
Organy przedszkola i ich kompetencje
§ 30
31

1.
Organami przedszkola są:
1.1. Dyrektor przedszkola;
1.2. Rada Pedagogiczna;
1.3.
Rada Rodzicoó w
2.
Zasady wspoó łdziałania poszczegoó lnych organoó w gwarantują kazż demu z nich
mozż liwosó có swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji.
3.
Rada Pedagogiczna i Rada Rodzicoó w uchwalają regulaminy swej działalnosó ci,
ktoó re nie mogą bycó sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
4.
Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ
prowadzący.
5.
Dyrektor przedszkola działa w imieniu Miasta Zielona Goó ra w zakresie trwałego
zarządu Miejskim Przedszkolem nr 22 „ Kraina Ekoludkoó w”
6.
Dyrektor przedszkola kieruje biezż ącą działalnosó cią przedszkola, reprezentuje je
na
zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracownikoó w nie będących nauczycielami.
§ 31
1. Zadania dyrektora są następujące:
1.1. Zadania ogólne dyrektora:
a) dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom
przedszkola;
b) dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadanó zgodnie z uchwałami rady
pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami
organu nadzorującego przedszkole;
c) dyrektor dopuszcza do uzż ytku program wychowania przedszkolnego i jest
odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programoó w wychowania przedszkolnego
całosó ci podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
d) dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę mozż liwosó ci odpowiednich
warunkoó w organizacyjnych do realizacji zadanó dydaktycznych i opiekunó czowychowawczych
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z planem
f) sprawowanie opieki nad dziecó mi oraz stwarzanie warunkoó w harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
g) realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących
h) dysponowanie só rodkami okresó lonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie
odpowiedzialnosó ci za ich prawidłowe wykorzystanie
i) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola
j) wykonywanie innych zadanó wynikających z przepisoó w szczegoó łowych
k) wspoó łdziałanie ze szkołami wyzż szymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych
l) wspoó łpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami
kontrolującymi
m) wspoó łdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracownikoó w
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n) administrowanie Zakładowym Funduszem SŚ wiadczenó Socjalnych zgodnie z
obowiązującym regulaminem
o) zapewnianie pracownikom własó ciwych warunkoó w pracy zgodnie z przepisami
Kodeksu Pracy, bhp i ppozż
p) zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej w przedszkolu
q) dyrektor odpowiada za rozliczenie podatku od towaroó w i usług (VAT) w zakresie
działalnosó ci przedszkola
1.2. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:
a) przewodniczenie radzie pedagogicznej
b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogoó lnych wnioskoó w wynikających ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalnosó ci przedszkola
nie rzadziej nizż dwa razy w roku szkolnym
c) wstrzymywanie wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne
powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzoó r
pedagogiczny.
1.3. Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:
a) wspoó łpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadanó
b) koordynowanie wspoó łdziałania organoó w przedszkola, zapewnienie im swobodnego
działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi
c) organizowanie powstania rady przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady
rodzicoó w
d) wyrazż anie zgody na podjęcie działalnosó ci przez stowarzyszenia i inne organizacje, po
uprzednim uzgodnieniu warunkoó w tej działalnosó ci
e) wspoó łdziałanie z organizacjami mniejszosó ci narodowych lub grup etnicznych w
wykonywaniu zadanó związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia
tozż samosó ci narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
1.4. Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:
a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola
b) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęcó okresó lającego organizację zajęcó , na podstawie
zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i
higieny pracy
c) ponoszenie odpowiedzialnosó ci za wykonanie obowiązkoó w związanych z systemem
informacji osó wiatowej
d) tworzenie zespołoó w wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na
wniosek zespołu przewodniczącego zespołu
e) podpisywanie umoó w cywilnoprawnych z rodzicami (prawnymi opiekunami) w
sprawie wysokosó ci opłat za wyzż ywienie dzieci
1.5. Zadania dyrektora związane z dokumentacją:
a) dokonywanie sprostowanó błędoó w i oczywistych pomyłek w dokumentacji przebiegu
nauczania, działalnosó ci wychowawczej i opiekunó czej, przez skresó lenie kolorem
czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skresó lonymi wyrazami
własó ciwych danych oraz złozż enie czytelnego podpisu
b) ponoszenie odpowiedzialnosó ci za własó ciwe prowadzenie i przechowywanie
dokumentacji przebiegu nauczania, działalnosó ci wychowawczej i opiekunó czej oraz za
wydawanie dokumentoó w zgodnych z posiadaną dokumentacją
c) posó wiadczanie zgodnosó ci kopii z oryginałem zasó wiadczenó lub innych drukoó w
szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złozż enia kopii w aktach przedszkola
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d) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z
obowiązującymi przepisami
1.6. Zadania dyrektora a sprawy dzieci:
a) przyjmowanie do przedszkola dziecka, ktoó re ukonó czyło 2,5 roku w szczegoó lnie
uzasadnionych przypadkach
b) podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego
c) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz indywidualnego
przygotowania przedszkolnego
d) zezwalanie na spełnianie przez dziecko obowiązku odbycia rocznego przygotowania
przedszkolnego poza przedszkolem, na wniosek rodzicoó w, w drodze decyzji
e) ponoszenie odpowiedzialnosó ci za organizację działanó wychowawczych
f) skresó lanie dziecka z listy wychowankoó w w przypadkach okresó lonych w statucie
przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej
1.7. Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego:
a) powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie ktoó rej dziecko szesó cioletnie mieszka, o
spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w
przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie
1.8. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej,
zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:
a) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracownikoó w przedszkola
b) przyznawanie nagroó d oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym
pracownikom przedszkola
c) występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczenó , nagroó d i innych wyroó zż nienó dla nauczycieli oraz pozostałych pracownikoó w
przedszkola
d) nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o
pracę lub mianowania na stanowisku zgodnym z posiadanymi przez nauczyciela
kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu
zawodowego
e) wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji słuzż bowej
f) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji
przedszkola
g) rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela,
przenoszenie go w stan nieczynny w razie częsó ciowej likwidacji przedszkola albo w
razie zmian planu nauczania uniemozż liwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela
h) zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o
zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy
i) kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej
inicjatywy w kazż dym czasie
j) stwierdzanie wygasó nięcia stosunku pracy w przypadkach okresó lonych
k) wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie
mianowania stosunku pracy
1.9. Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:
a) ocenianie nauczyciela na jego wniosek lub z własnej inicjatywy
1.10. Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli
a) nadawanie nauczycielom stazż ystom spełniającym warunki, w drodze decyzji
administracyjnej, stopnia nauczyciela kontraktowego
34

b) zatwierdzanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela na okres stazż u
c) przydzielanie sposó roó d nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych opiekuna
nauczycielowi stazż ysó cie i nauczycielowi kontraktowemu odbywającemu stazż
d) ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stazż u
e) powoływanie komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na
stopienó nauczyciela kontraktowego.
f) Pełnienie funkcji przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej, o ktoó rej mowa w pkt
7.10.e)
g) Zasiadanie w składzie komisji na stopienó nauczyciela mianowanego i
dyplomowanego
h) prowadzenie rejestru wydanych zasó wiadczenó
i) zapewnianie nauczycielom odbywającym stazż odpowiednich warunkoó w
1.11. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:
a) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim rady
pedagogicznej
b) przekazywanie radzie pedagogicznej ogoó lnych wnioskoó w wynikających ze
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalnosó ci przedszkola
nie rzadziej nizż dwa razy w roku szkolnym
c) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
według zasad okresó lonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania
d) wykonywanie zalecenó Lubuskiego Kuratorium Osó wiaty wynikających z nadzoru
pedagogicznego
e) zgłaszanie kazż dego naruszenia prawa w stosunku do nauczyciela, jako
funkcjonariusza publicznego.
§ 32
1.
W przedszkolu mozż e bycó utworzone stanowisko wicedyrektora.
2.
Wicedyrektora powołuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii organu
prowadzącego i rady pedagogicznej.
3.
Osoba, ktoó rej powierzono stanowisko wicedyrektora wykonuje zadania zgodnie
z ustalonym podziałem kompetencji. Szczegoó łowy zakres pracy wicedyrektora okresó la
dyrektor przedszkola.
§ 33
Rada Pedagogiczna
1.
Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym
statutowe zadania dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2.
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
3.
Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
W zebraniu Rady Pedagogicznej mogą bracó udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
4.
Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większosó cią głosoó w
w obecnosó ci co najmniej połowy jej członkoó w.
5.
Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członkoó w o terminie i porządku obrad.
Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
6.
Rada Pedagogiczna uchwala w porozumieniu z Radą Rodzicoó w program
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wychowawczo-profilaktyczny przedszkola.
7.
Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzoó r
pedagogiczny.
8.
Rada Pedagogiczna wybiera dwoó ch przedstawicieli do komisji konkursowej na
stanowisko dyrektora przedszkola.
Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
opracowanie i zatwierdzanie rocznych planoó w pracy przedszkola;
Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentoó w pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektoó w przez Radę Rodzicoó w;
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;
4. Podejmowanie uchwał w sprawie skresó lenia dziecka z listy wychowankoó w( nie
dotyczy dzieci odbywających obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego),
5. Przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego uchwalenie;
1.
2.

Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
organizację pracy przedszkola w tym przede wszystkim organizację
tygodniowego rozkładu zajęcó , ramowego rozkładu dnia poszczegoó lnych
oddziałoó w; uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci;
2. projekt planu finansowego przedszkola;
3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczenó , nagroó d i wyroó zż nienó .
4. Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęcó
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęcó
dydaktycznych, wychowawczych i opiekunó czych;
6. dopuszczenie przez dyrektora do uzż ytku zaproponowanego przez nauczyciela
programu wychowania przedszkolnego i programoó w autorskich;
7. sporządza opinię o pracy dyrektora w celu dokonania oceny pracy zawodowej.
8. Wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola.
1.

9. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej nizż dwa razy
w roku szkolnym, ogoó lne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru
pedagogicznego oraz informacje o działalnosó ci przedszkola.
10. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu
Rady Pedagogicznej, ktoó re mogą naruszacó dobro osobiste dzieci lub ich rodzicoó w, a
takzż e nauczycieli i innych pracownikoó w przedszkola.
11. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalnosó ci w tym zmiany do
regulaminu.
12. Szczegoó łowy zakres działalnosó ci Rady Pedagogicznej okresó la regulamin Rady
Pedagogicznej w Miejskim Przedszkolu nr 22.
13. Członkowie Rady Pedagogicznej mają obowiązek:
13.1 rzetelnie realizowacó zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekunó cze przedszkola,
13.2 aktywnie uczestniczycó w zebraniach Rady Pedagogicznej
13.3 wspoó łdziałacó i tworzycó atmosferę zż yczliwosó ci
13.4 składacó sprawozdania z realizacji przydzielonych zadanó
13.5 przestrzegacó uchwał i postanowienó rady.
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§ 34
Rada Rodziców
1.
Rada Rodzicoó w stanowiąca reprezentację ogoó łu rodzicoó w jest społecznym
organem przedszkola.
2.
Rada Rodzicoó w uchwala regulamin swojej działalnosó ci, ktoó ry nie mozż e bycó
sprzeczny ze statutem przedszkola.
3.
Rada liczy tylu członkoó w, ile jest oddziałoó w ( grup) w przedszkolu.
4.
Kadencja rady trwa rok.
5.
W uzasadnionych przypadkach , jesó li w czasie kadencji, ze składu rady ubędzie
więcej nizż 1/3 członkoó w, dopuszcza się zorganizowanie wyboroó w uzupełniających
skład rady.
6.
Decyzję o przeprowadzeniu wyboroó w uzupełniających podejmuje rada w
głosowaniu jawnym.
7.
Rada mozż e tworzycó zespoły zadaniowe mające charakter opiniująco – doradczy.
8.
Członkowie Rady Rodzicoó w pomagają w doskonaleniu organizacji i warunkoó w
pracy przedszkola.
9.
Rada Rodzicoó w podejmuje działania na rzecz pozyskiwania dodatkowych
só rodkoó w finansowych dla przedszkola.
10.
Wybory do rady przeprowadzane są corocznie, we wrzesó niu na pierwszym
zebraniu rodzicoó w kazż dego oddziału ( grupy).
10.1. Rodzice dzieci danego oddziału ( grupy) , zgromadzeni na zebraniu, wybierają
sposó roó d siebie radę grupy.
10.2. Rada grupy powinna liczycó nie mniej nizż 3 osoby. O liczebnosó ci decydują rodzice
danego oddziału ( grupy).
10.3. Do udziału w wyborach uprawnieni są rodzice dzieci danego oddziału ( grupy).
Jedno dziecko mozż e reprezentowacó w wyborach tylko jedna osoba.
10.4. Wybory do rad oddziałowych ( grupowych ) przeprowadza komisja rekrutacyjna
w głosowaniu tajnym sposó roó d uczestnikoó w zebrania.
10.5. Z posó roó d członkoó w rady oddziałowej ( grupowej) wybiera się w głosowaniu
tajnym przedstawiciela do Rady Rodzicoó w przedszkola.
11.
Podanie do wiadomosó ci składu rady i zwołanie pierwszego posiedzenia rady
nalezż y do obowiązkoó w dyrektora.
12.
Pierwsze posiedzenie rady nie powinno się odbycó poó zó niej nizż 14 dni od terminu
wyboroó w.
13.
Rada wybiera ze swego grona władze rady tj. przewodniczącego, zastępcę,
sekretarza .
13.1. Przewodniczący rady organizuje prace rady , zwołuje i prowadzi posiedzenie
rady, reprezentuje radę na zewnątrz.
13.2. Zastępca przewodniczącego rady podejmuje obowiązki przewodniczącego w
czasie jego nieobecnosó ci.
13.3. Sekretarz rady odpowiada za dokumentację i protokoó łowanie posiedzenó .
14.
Członkowie Rady Rodzicoó w wybrani są podczas walnego zebrania wszystkich
rodzicoó w, prawnych opiekunoó w dzieci uczęszczających do przedszkola.
15.
Rada Rodzicoó w mozż e występowacó z wnioskami i opiniami dotyczącymi
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wszystkich spraw w przedszkolu.
16.
Kompetencje Rady Rodziców:
16.1. Występowanie do organu prowadzącego, organu nadzorującego , Dyrektora i
Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.
16.2. Uchwalanie z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo -profilaktycznego
16.3. Opiniowanie projektu planu finansowego.
16.4. Przyjmowanie do wiadomosó ci planu nadzoru pedagogicznego oraz informacji o
jego realizacji.
16.5. Opiniowanie statutu przedszkola.
16.6. Wyznaczenie swoich przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko
dyrektora przedszkola.
16.7. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywnosó ci kształcenia i
wychowania Przedszkola, ktoó ry opracowuje dyrektor w przypadku stwierdzenia
niedostatecznych efektoó w kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzoó r
pedagogiczny.
16.8. Wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela.
16.9. Opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego
nauczyciela za okres stazż u.
17. Rada Rodzicoó w uzż ywa pieczęci prostokątnej o tresó ci:
RADA RODZICÓW
przy Miejskim Przedszkolu Nr 22
w Zielonej Górze
§ 35
1.Koordynatorem wspoó łdziałania poszczegoó lnych organoó w jest dyrektor przedszkola,
ktoó ry zapewnia kazż demu z organoó w mozż liwosó có swobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji i umozż liwia biezż ąca wymianę informacji.
2.Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placoó wki,
uwzględniając zakresy kompetencji tych organoó w.
3.Powstałe spory pomiędzy poszczegoó lnymi organami rozwiązywane są w drodze
negocjacji bądzó mediacji.
4.Kazż dy z organoó w przedszkola mozż e zwroó cicó się do organu sprawującego nadzoó r (w
sprawach dydaktyczno -wychowawczych i opiekunó czych) lub do organu prowadzącego
(w sprawach dotyczących dysponowania só rodkami budzż etowymi, gospodarowania
mieniem, przestrzegania przepisoó w bhp, organizacji pracy przedszkola) o prowadzenie
mediacji w sprawach spornych między działającymi w przedszkolu organami
§ 36
Zasady współdziałania organów przedszkola
oraz sposób rozwiązywania sporów pomiędzy nimi
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Wspoó łdziałanie organoó w przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunkoó w
rozwoju wychowankoó w oraz podnoszenie poziomu jakosó ci pracy przedszkola.
1. Organy przedszkola planują swoją działalnosó có na rok szkolny. Plany działanó powinny
bycó uchwalone do konó ca wrzesó nia i przekazane do wiadomosó ci pozostałym
organom.
2. Organy przedszkola zobowiązane są wspoó łdziałania ze wszystkimi organami
przedszkola w celu wymiany informacji o podejmowanych i planowanych
działaniach i decyzjach.
3. Wspoó łdziałanie organoó w przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych
warunkoó w rozwoju dzieci oraz podnoszenie poziomu jakosó ci pracy przedszkola.
4. Kazż dy organ po analizie planoó w działania pozostałych organoó w, mozż e włączycó się
do realizacji konkretnych zadanó , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej
sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
5. Przedszkolne organa mogą zapraszacó na planowane lub dorazó ne swoje zebrania
przedstawicieli innych organoó w w celu wymiany poglądoó w i informacji.
6. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez
swoją reprezentację tzn. radę rodzicoó w w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej
w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg
i wnioskoó w.
8. Koordynatorem wspoó łdziałania poszczegoó lnych organoó w jest dyrektor przedszkola,
ktoó ry zapewnia kazż demu organowi mozż liwosó có swobodnego działania i
podejmowania
decyzji
w ramach swoich kompetencji oraz umozż liwia biezż ącą wymianę informacji.
9. Wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzygane są wewnątrz
przedszkola, z zachowaniem drogi słuzż bowej i zasad ujętych w § 32 niniejszego
statutu.
§ 37
1. W przypadku sporu między radą pedagogiczną i radą rodzicoó w:
1.1 do dyrektora przedszkola nalezż y prowadzenie mediacji w sprawie spornej
i podejmowanie ostatecznych decyzji;
1.2 przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor przedszkola jest zobowiązany zapoznacó
się ze stanowiskiem kazż dej ze stron, zachowując bezstronnosó có w ocenie tych
stanowisk;
1.3 dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek ktoó regosó
z organoó w – strony sporu;
1.4 o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor przedszkola
informuje na pisó mie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złozż enia informacji
o sporze.
2 W przypadku sporu między organami przedszkola, w ktoó rym stroną jest dyrektor
przedszkola, powoływany jest zespoó ł mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego
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wchodzi po jednym przedstawicielu organoó w przedszkola, a dyrektor przedszkola
wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
Zespoó ł mediacyjny w pierwszej kolejnosó ci prowadzi postępowanie mediacyjne,
a w przypadku niemozż nosó ci rozwiązania sporu podejmuje decyzję w drodze
głosowania.
Strony sporu są zobowiązane przyjącó rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako
rozwiązanie ostateczne.
Kazż dej ze stron przysługuje prawo wniesienia zazż alenia do organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy
§ 38
1.W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele, specjalisó ci- logopeda i
psycholog oraz pracownicy administracji i pracownicy obsługi.
2.Szczegoó łowy plan zatrudnienia wszystkich pracownikoó w okresó la arkusz organizacji
przedszkola na dany rok szkolny.
14. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli reguluje Ustawa Karta Nauczyciela.
Zasady zatrudniania pozostałych pracownikoó w okresó la organ prowadzący, a
wynagradzania – dyrektor.
4.Kwalifikacje nauczycieli oraz zasady ich wynagradzania okresó la minister własó ciwy do
spraw osó wiaty i wychowania, oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania
pracownikoó w niepedagogicznych przedszkola okresó lają przepisy dotyczące
pracownikoó w samorządowych.
Do zadanó wszystkich pracownikoó w przedszkola nalezż y:
5.1 sumienne i staranne wykonywanie pracy;
5.2 przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placoó wce;
Przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
5.3 przestrzeganie regulaminu pracy oraz zasad bezpieczenó stwa i higieny pracy, a takzż e
przepisoó w pozż arowych;
5.4 dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
5.5 przestrzeganie w zakładzie pracy zasad wspoó łzż ycia społecznego.
6.W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziecó mi w wieku przedszkolnym.
7.Nauczyciel jest odpowiedzialny za zdrowie i bezpieczenó stwo powierzonych jego
opiece dzieci, ma obowiązek reagowacó na wszelkie sytuacje stanowiące zagrozż enie.
8.Nauczyciel, w tym nauczyciel-specjalista, zna i stosuje procedury odnoszące się do
spraw związanych z wymaganiem dbania o zdrowie i bezpieczenó stwo dzieci i własne,
zaroó wno na terenie przedszkola, jak i poza nim, gdy zajęcia organizowane są przez
przedszkole.
9. Nauczyciel prowadzi pracę opiekunó czą nad dziecó mi, organizuje działalnosó có
edukacyjną, jest odpowiedzialny za jakosó có i wyniki tej pracy.
10.Podstawą wszelkich działanó edukacyjnych nauczyciela jest diagnoza przedszkolna.
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Wazż nym działaniem nauczyciela jest obowiązek prowadzenia obserwacji
pedagogicznych w celu poznania mozż liwosó ci i potrzeb rozwojowych dzieci i
przeprowadzenia analizy gotowosó ci dziecka do podjęcia nauki w szkole.
11.Do zadań nauczyciela przedszkola należy w szczególności:
11.1
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolnosó ci i
zainteresowanó , kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem
jego godnosó ci;
11.2
planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczodydaktycznej w powierzonym oddziale opartej na znajomosó ci dziecka i zgodnej z
programem wychowania w przedszkolu;
11.3
prowadzenie obserwacji pedagogicznych umozż liwiających poznanie
i zaspokajanie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych
obserwacji;
11.4
prowadzenie analizy gotowosó ci dziecka do podjęcia nauki w szkole
(diagnoza gotowosó ci szkolnej) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie
nauki w szkole podstawowej. Opracowanie i wydanie rodzicom do 15 kwietnia
informacji o gotowosó ci szkolnej ich dziecka. Opracowanie analizy gotowosó ci
szkolnej ma celu gromadzenie informacji na temat rozwoju dziecka, ktoó re mogą
pomoó c:
a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do
podjęcia nauki w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich
obszarach powinni wesprzecó swoje dziecko,
b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania
rozwoju dziecka w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do ktoó rej zostanie
skierowane dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej
ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
11.5
własó ciwa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania;
11.6
troska i odpowiedzialnosó có o bezpieczenó stwo, zż ycie i zdrowie dzieci
podczas pobytu w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spaceroó w
itp.;
11.7
wyboó r i przedstawienie dyrektorowi przedszkola programu wychowania
przedszkolnego do uzż ytku lub opracowanie programu;
11.8
wspoó łpraca ze specjalistami só wiadczącymi pomoc psychologiczną i
logopedyczną;
11.9
doskonalenie umiejętnosó ci pedagogicznych – systematyczne podnoszenie
kwalifikacji poprzez uczestnictwo w roó zż nych formach doskonalenia
zawodowego;
11.10
organizacja i tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałosó có o pomoce
dydaktyczne, wyposazż enie przedszkola i wystroó j sali powierzonej opiece;
11.11
rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do pracy z dziecó mi;
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11.12
wspoó łdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodzicoó w do znajomosó ci zadanó wynikających
z programu wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących
rozwoju dziecka;
11.13
organizowanie i prowadzenie zebranó z rodzicami oraz indywidualnych
kontaktoó w;
11.14
inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
wychowawczym
i kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym w tym imprez mających na celu
promocję przedszkola;
11.15
prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
11.16
aktywny udział w zż yciu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez
o charakterze wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
11.17
przestrzeganie tajemnicy słuzż bowej i dyscypliny pracy;
11.18
przestrzeganie zasad wspoó łzż ycia społecznego i dbanie o własó ciwe relacje
pracownicze, oraz przestrzeganie etyki zawodu nauczyciela;
11.19
wykonywanie czynnosó ci administracyjnych dotyczących powierzonego
oddziału, zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz
uchwałami rady pedagogicznej;
11.20
czynny udział w zebraniach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowienó
i uchwał;
11.21
udział w pracach zespołoó w zadaniowych powoływanych w celu badania
i ewaluacji jakosó ci pracy przedszkola;
11.22
realizowanie innych zadanó zleconych przez dyrektora, wynikających z
biezż ącej działalnosó ci placoó wki.
12. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązkoó w słuzż bowych, korzysta
z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach okresó lonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny.
13. Dyrektor przedszkola oraz organ prowadzący przedszkole z urzędu występują w
obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

14. Nauczyciel odpowiada za bezpieczenó stwo i zdrowie powierzonych jego opiece
dzieci w godzinach pracy przedszkola. Nauczyciel jest zobowiązany:
14.1
przestrzegacó i stosowacó przepisy i zarządzenia z zakresu bhp i ppozż .,
odbywacó wymagane szkolenia;
14.2
sprawdzacó warunki prowadzenia zajęcó z dziecó mi w danym miejscu (sala,
ogroó d, plac zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęcó ; jezż eli warunki
bezpieczenó stwa nie są spełnione, nauczyciel ma obowiązek zawiadomicó o tym
dyrektora przedszkola; do czasu usunięcia zagrozż enia nauczyciel ma prawo
odmoó wicó prowadzenia zajęcó w danym miejscu;
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14.3
niezwłocznie przerwacó zajęcia i wyprowadzicó dzieci z zagrozż onego
miejsca, jezż eli zagrozż enie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęcó ;
14.4
przestrzegacó ustalonych godzin rozpoczynania i konó czenia zajęcó ;
14.5
dbacó o czystosó có, ład i porządek w czasie trwania zajęcó i po ich zakonó czeniu,
usuwacó
z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, ktoó re mogłyby zagrazż acó
zdrowiu dzieci;
14.6
udzielicó dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia
choroby;
14.7
niezwłocznie zawiadomicó rodzicoó w i dyrektora przedszkola w przypadku
zauwazż enia niepokojących objawoó w chorobowych;
14.8
zgłaszacó dyrektorowi przedszkola wszystkie wyjsó cia z dziecó mi poza teren
przedszkola;
14.9
przestrzegacó procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza
procedury odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach
kryzysowych;

§ 39
1. W przedszkolu jest zatrudniony nauczyciel religii, ktoó ry jest odpowiedzialny za:
1.1 zdrowie i bezpieczenó stwo powierzonych jego opiece dzieci,
1.2 realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kosó cioła katolickiego i
głoszenie Słowa Bozż ego,
1.3 kształtowanie osobowosó ci chrzesó cijanó skiej dzieci, w odwołaniu do ich aktualnych
dosó wiadczenó ,
1.4 podejmowanie twoó rczych działanó na rzecz przemiany duchowej dzieci,
1.5 wychowywanie dzieci w duchu dawania só wiadectwa prawdzie,
1.6 kształtowanie u dzieci odpowiedzialnosó ci za siebie i drugiego człowieka,
1.7 kształtowanie u dzieci wrazż liwosó ci na krzywdę ludzką.
1.8 przygotowywanie występoó w dzieci i spotkanó tematycznie związanych z rokiem
liturgicznym np. jasełka, opłatek.
§ 40
Do obowiązkoó w logopedy nalezż y:
1. Diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badanó przesiewowych w celu
ustalenia stanu mowy ucznioó w.
2. Monitorowanie poziomu rozwoju mowy powierzonych dzieci.
3. Prowadzenie zajęcó logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodzicoó w w
zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzenó .
4. Obserwacja i ocena postępoó w dziecka oraz przedstawienie opinii o dziecku
nauczycielowi prowadzącemu.
5. Wspoó łpraca z nauczycielami poszczegoó lnych grup.
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6. Prowadzenie zajęcó instruktazż owych dla nauczycieli przedszkola.
7. Podejmowanie działanó profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzenó
komunikacji językowej we wspoó łpracy z rodzicami ucznioó w.
8. Wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
9. Systematyczne prowadzenie obowiązującej dokumentacji.
10.Tworzenie programoó w w zakresie pracy logopedycznej z dzieckiem.
11. Dbanie o warsztat pracy: samodzielne wykonywanie pomocy oraz efektywne
wykorzystywanie pomocy juzż istniejących, przygotowywanie materiałoó w
pomocniczych do pracy z dzieckiem
12. Uczestnictwo w szkoleniach i imprezach organizowanych w ramach wspoó łpracy z
roó zż nymi instytucjami.
13. Wspoó łpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną i innymi instytucjami
sprawującymi opiekę nad dzieckiem.
14. Wykonywanie innych polecenó Dyrektora wynikających z potrzeb przedszkola.
§ 41
1. Do obowiązków psychologa należą:
1.1 Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych
mozż liwosó ci, predyspozycji i uzdolnienó dzieci wspieranie nauczycieli w
rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
mozż liwosó ci psychofizycznych wychowankoó w, w celu okresó lenia mocnych stron,
predyspozycji, zainteresowanó i uzdolnienó wychowankoó w oraz przyczyn
niepowodzenó edukacyjnych lub trudnosó ci w funkcjonowaniu w tym barier i
ograniczenó utrudniających funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w zż yciu
przedszkola;
1.2 przeprowadzanie badanó psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie
potencjalnych mozż liwosó ci dziecka wytypowanego drogą obserwacji lub badanó , a
takzż e zgłaszanych przez rodzicoó w;
1.3 diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,
okresó lenia form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym inicjowanie i
prowadzenie działanó profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach
kryzysowych;
1.4 organizowanie i prowadzenie roó zż nych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej
dla dzieci, rodzicoó w i nauczycieli;
1.5 udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
1.6 badanie i diagnozowanie dojrzałosó ci szkolnej wspoó lnie z nauczycielem
wspomagającym i nauczycielem wychowania przedszkolnego;
1.7 wspoó łorganizowanie i udział w warsztatach dla rodzicoó w;
1.8 konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
1.9 opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji
podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji;
1.10 udzielanie pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych
potrzeb;
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1.11 minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom
zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;

§ 42
1.

Zasady zatrudniania oraz wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają
odrębne przepisy.
2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala dyrektor
przedszkola na dany rok szkolny.
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
Na stanowiskach administracyjnych zatrudnieni są : głoó wny księgowy, specjalista do
spraw kadr, intendent oraz specjalista ds. bezpieczenó stwa i higieny pracy.
Personel obsługi stanowią: kucharka, pomoce kuchenne, wozó ne oddziałowe, wozó ny /
konserwator.
Kazż demu pracownikowi przedszkola powierza się okresó lony zakres obowiązkoó w.
Szczegoó łowe zadania pracownikoó w przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola.
Podstawowym zadaniem pracownikoó w administracyjno – obsługowych
jest
zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie
obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystosó ci.
Stosunek pracy pracownikoó w administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
§ 43
Obowiązki głównej księgowej:
1. Głoó wny księgowy podlega bezposó rednio dyrektorowi przedszkola.
2. Do obowiązkoó w głoó wnego księgowego nalezż y w szczegoó lnosó ci:
2.1.Prowadzenie rachunkowosó ci jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i
zasadami polegające na:
a) sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentoó w w
sposoó b zapewniający własó ciwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia
będącego w posiadaniu jednostki, sporządzanie kalkulacji wynikoó w kosztoó w
wykonywanych zadanó oraz sprawozdawczosó ci finansowej umozż liwiającej
terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, ochronę mienia
i terminowe oraz prawidłowe rozliczanie osoó b majątkowo odpowiedzialnych za to
mienie;
b) nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowosó ci prowadzonej przez
intendentkę.
2.2 Prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami
polegające na:
a) wykonywaniu dyspozycji só rodkami pienięzż nymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budzż etu, gospodarki só rodkami pozabudzż etowymi i innymi
pozostającymi w dyspozycji jednostki;
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowosó ci umoó w zawieranych przez
jednostkę;
c)rozliczanie podatku od towarów i usług (VAT) w zakresie działalności przedszkola
d) przestrzeganiu zasad rozliczenó pienięzż nych i ochrony wartosó ci pienięzż nych;
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e) zapewnieniu terminowego só ciągania nalezż nosó ci i dochodzenia roszczenó spornych
oraz spłaty zobowiązanó .
3 Analiza wykorzystania só rodkoó w przydzielonych z budzż etu lub só rodkoó w
pozabudzż etowych i innych będących w dyspozycji przedszkola.
4 Opracowywanie projektoó w przepisoó w wewnętrznych wydawanych przez
dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowosó ci, w szczegoó lnosó ci
zakładowego planu kont, obiegu dokumentoó w (dowodoó w księgowych), zasad
przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.
5 Analiza wykorzystania só rodkoó w przydzielonych z budzż etu
6 Wstępna kontrola legalnosó ci dokumentoó w dotyczących wykonywania budzż etu
oraz jego zmian.
7 Opracowanie zbiorczych sprawozdanó finansowych z wykonania budzż etu.
8 Ochrona danych osobowych.
9 Rozliczanie podatku VAT.
10 Wykonywanie innych czynnosó ci wynikających z obowiązujących przepisoó w,
zleconych przez dyrektora placoó wki nie ujętych niniejszym zakresem,
mieszczących się w zakresie funkcjonowania przedszkola
11 Księgowa przeprowadza kontrolę wstępną w zakresie:
a)Zgodnosó ci zakupionego towaru z rachunkiem ( dotyczy to zaroó wno
zakupu só rodkoó w zż ywnosó ci, jak i innych artykułoó w).
b) Prawidłowe gospodarowanie só rodkami pienięzż nymi oraz prowadzenia
w tym zakresie dokumentacji.
12 Księgowa przeprowadza kontrolę bieżącą w zakresie:
a).prawidłowosó ci gospodarowania zaliczkami pobranymi na biezż ące
.wydatki przedszkola, terminowosó có i ich rozliczania,
b). rozchodoó w drukoó w só cisłego zarachowania,
c) dokumentoó w finansowych - terminowosó có raportoó w, rozliczania
zaliczek, składania przelewoó w,
d) prawidłowosó có zakupoó w só rodkoó w zż ywnosó ci oraz terminowego
rozliczania się z pobranej zaliczki na ten cel.
13 W razie, gdy wykonanie polecenia dyrektora jednostki stanowiłoby przestępstwo
lub wykroczenie, głoó wny księgowy jest obowiązany powiadomicó o tym organy
powołane do só cigania przestępstw.
14 Inne prace zlecone przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
15 Obliczanie wynagrodzenó (w tym ZFN) i innych só wiadczenó za pracę.
16 Sporządzanie w ustalonym terminie list płac z wynagrodzenó za pracę i innych
só wiadczenó wnikających z pracy, przysługujących pracownikowi albo uprawnionemu
do tego só wiadczenia członkowi rodziny pracownika oraz rozliczanie wynagrodzenó i
terminowe ich przekazywanie do księgowosó ci w celu dokonania przelewoó w na
własó ciwe rachunki bankowe pracownikoó w).
17 Prowadzenie dokumentacji wypłat wynagrodzenó za czas choroby oraz zasiłkoó w
z ubezpieczenia społecznego, obliczanie i wypłacanie zgodnie z obowiązującymi
przepisami ustaw: o só wiadczeniach pienięzż nych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzynó stwa.
18 Prowadzenie kart wynagrodzenó i kart zasiłkowych pracownikoó w.
19 Dokonywanie przewidzianych przez prawo lub na prosó bę bądzó za zgodą pracownika
potrącenó z wynagrodzenia.
20 Obliczanie i pobieranie podatkoó w, przygotowywanie i terminowe ich przekazywanie
na własó ciwy rachunek urzędu skarbowego.
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21 Sporządzanie i terminowe przesyłanie urzędom skarbowym deklaracji (PIT) i
innych informacji.
22 Dokonywanie rocznego obliczenia podatku – na wniosek pracownika.
23 . Sporządzanie i przechowywanie dokumentoó w związanych z poborem podatku od
osoó b fizycznych (np. karty wynagrodzenó pracownikoó w, listy płac).
24 Kompletowanie i sporządzanie pełnej dokumentacji ubezpieczeniowej w tym:
a) Ustalanie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne oraz fundusz;
b) Obliczanie i przygotowywanie w ustalonych, ustawowych terminach,
składek na poszczegoó lne rodzaje ubezpieczenó społecznych;
c) Sporządzanie i przekazywanie do ZUS odpowiednich raportoó w imiennych i
deklaracji rozliczeniowych;
d) Sporządzanie na odpowiednich drukach (Rp-7) zarobkoó w pracownikoó w
ubiegających się o só wiadczenia emerytalno – rentowe,
e) Informowanie organu rentowego do konó ca lutego kazż dego roku
kalendarzowego o wysokosó ci osiągniętego przychodu w ubiegłym roku
kalendarzowym przez emeryta lub rencistę.
25 Sporządzanie sprawozdanó GUS, MEN i innych analiz w zakresie wynagrodzenó
pracowniczych (w tym nauczycieli) oraz ich pochodnych.
26 Znajomosó có, aktualizacja wiedzy i realizacja przepisoó w prawnych, w
szczegoó lnosó ci ustawy: o systemie ubezpieczenó społecznych, powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym, podatku dochodowym od osoó b fizycznych, só wiadczenó
pienięzż nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzynó stwa, Kodeksu
Pracy i Karty Nauczyciela, ustawy o pracownikach samorządowych oraz innych
wynikających z biezż ących potrzeb zaroó wno wewnętrznych jak i zewnętrznych.
27 . Wykonywanie innych zadanó i obowiązkoó w wynikających z w/w regulacji
prawnych po zaakceptowaniu przez dyrektora placoó wki.
28. Rozliczanie podatku od towaroó w i usług( VAT)w zakresie działalnosó ci przedszkola:
a) prowadzenie dokumentacji w celu rozliczenia podatku VAT związanej z
działalnosó cią wykonywaną przez przedszkole;
b) sporządzanie rejestroó w cząstkowych za poszczegoó lne miesiące rozliczeniowe, w
ktoó rych będą ujmowane czynnosó ci podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT
wykonane przez przedszkole ( cząstkowy rejestr dostaw) oraz nabycia towaroó w i
usług dokonywane przez przedszkole, od ktoó rych podatek VAT podlega
odliczeniu ( cząstkowy rejestr nabycó );
c) sporządzanie , na podstawie rejestroó w cząstkowych , deklaracji cząstkowych;
d) sporządzanie innych deklaracji cząstkowych i osó wiadczenó ;
e) generowanie cząstkowych plikoó w JPK_VAT z systemu finansowo- księgowego;
f) przekazywanie – na zasadach i w terminach okresó lonych przez Prezydenta Miasta
– do Urzędu Miasta Zielona Goó ra rejestroó w, deklaracji, osó wiadczenó i plikoó w JPK_VAT;
g) przekazywanie – na zasadach i w terminach okresó lonych przez Prezydenta
Miasta Zielona Goó ra – na wydzielony rachunek bankowy Urzędu Miasta kwoty podatku
nalezż nego pomniejszonej o podatek naliczony, wykazanej w deklaracji cząstkowej za
dany miesiąc.
29. Zgłaszanie nowozatrudnionych pracownikoó w do ZUS oraz wyrejestrowywanie
pracownikoó w zwolnionych.
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§ 44
Obowiązki kadrowej :
1. Kadrowa podlega bezposó rednio dyrektorowi przedszkola.
2. Do obowiązkoó w kadrowej jednostki nalezż y:
a) Prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych i dokumentacji personalnej
wszystkich pracownikoó w;
b) Prowadzenie dokumentoó w związanych z nawiązaniem
stosunku pracy
( sporządzanie umoó w o pracę , przygotowanie informacji o warunkach
zatrudnienia);
c) Prowadzenie obowiązującej sprawozdawczosó ci, w tym wspoó łdziałanie
w gromadzeniu i przekazywanie informacji do Systemu Informacji Osó wiatowej;
d) Prowadzenie rejestru zwolnienó lekarskich;
e) Prowadzenie rejestru wydanych zasó wiadczenó na stopienó awansu zawodowego;
f) Sporządzanie zakresoó w czynnosó ci poszczegoó lnym pracownikom;
g) Prowadzenie archiwum akt osobowych;
h) Ochrona danych osobowych;
i) Sporządzanie planoó w urlopoó w i kontrola ich realizacji;
j) Kontrolowanie systematycznosó ci wykonywania badanó lekarskich, wydawanie
skierowanó ;
k) Prawidłowe wypełnianie i wydawanie só wiadectw pracy;
l) Przygotowanie danych do listy płac;
m) Przygotowanie zestawienó do opracowania planoó w budzż etowych ( planowanie
nagroó d jubileuszowych, odpraw emerytalno- rentowych, urlopoó w zdrowotnych,
itp.)
n) Ustalenie prawa do só wiadczenó przysługującym pracownikom w okresie
zatrudnienia oraz w związku z rozwiązaniem stosunku pracy ( ustalenie
wymiaru urlopu wypoczynkowego, wysokosó ci odpraw pienięzż nych, dodatkoó w
stazż owych, nabycia prawa do nagroó d jubileuszowych, dodatkowego
wynagrodzenia rocznego itp. )
o) Przygotowanie sprawozdanó
i deklaracji dotyczących zagadnienó kadrowopłacowych;
p) Przygotowanie dokumentoó w emerytalno- rentowych do ZUS;
q) Prowadzenie ewidencji czasu pracy;
r) Obsługa komputerowych programoó w kadrowo – płacowych.
s) Na biezż ąco zapoznawanie się z przepisami w zakresie spraw kadrowych;
t) Inne prace zlecane przez dyrektora, wynikające z organizacji pracy przedszkola.
§ 45
1. Obowiązki intendenta :
2. Stanowisko pracy podlega bezposó rednio dyrektorowi przedszkola.
3. Sprawowanie opieki i nadzoru nad całosó cią pomieszczenó kuchennych
i magazynowych.
4. Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem uzż ywalnosó ci pomieszczenó i sprzętu
przedszkola (zgłaszanie usterek, awarii, nadzorowanie wykonania napraw, konserwacji
itp.)
5. Zaopatrywanie przedszkola w artykuły spozż ywcze, só rodki czystosó ci, potrzebny sprzęt
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i inne artykuły, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi zamoó wienó
publicznych.
6. Nadzorowanie sporządzania posiłkoó w i przydzielania porcji zż ywnosó ciowych dzieciom
i nauczycielom zgodnie z procedurami HACCP.
7. Sporządzanie jadłospisoó w.
8. Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
9. Prowadzenie imiennych kartotek wydawanej odziezż y ochronnej.
10. Prowadzenie na biezż ąco kartotek zż ywieniowych, w formie wydrukoó w
komputerowych.
11. Sporządzanie raportoó w kasowych.
12. Prowadzenie dokumentacji HACCP.
13. Przyjmowanie, rejestrowanie korespondencji, wysyłanie korespondencji.
14. Zabezpieczenie drukoó w só cisłego zarachowania i dokumentoó w poufnych.
15.Przygotowywanie dokumentacji i organizacja przetargoó w na zakup só rodkoó w
zż ywieniowych w placoó wce.
16. Comiesięczna kontrola czystosó ci w placoó wce, oraz prowadzenie dokumentacji z tym
związanej.
17.Uczestniczenie i protokołowanie narad roboczych.
18. Naliczanie odpłatnosó ci za wyzż ywienie dzieci i pracownikoó w w przedszkolu.
19. Systematyczne rozliczanie się z rachunkoó w i pobranej zaliczki.
20. Przestrzeganie i realizowanie zasad instrukcji Dobrej Praktyki Higienicznej.
21.Intendentka przeprowadza kontrolę wstępną w zakresie:
a) zgodnosó ci zakupionego towaru z rachunkiem ( dotyczy to zaroó wno zakupu só rodkoó w
zż ywnosó ci jak i innych artykułoó w );
b) prawidłowego gospodarowania só rodkami trwałymi w zakresie gospodarki
magazynowej artykułoó w spozż ywczych;
c) prawidłowego gospodarowania só rodkami pienięzż nymi oraz prowadzenia w tym
dokumentacji.
22. Intendentka przeprowadza kontrolę wstępną nad:
a) celowosó cią wydania i zuzż ycia zgodnie z normami só rodkoó w czystosó ci;
b) kontroli prawidłowosó ci sporządzanych proó bek pokarmowych;
c) czystosó ci pomieszczenó kuchennych, magazynoó w zż ywnosó ciowych
23. Wykonanie innych czynnosó ci poleconych przez dyrektora, wynikających
z organizacji pracy przedszkola.
§ 46

1.Obowiązki pracownika do spraw bhp :
2. Stanowisko pracy podlega bezposó rednio dyrektorowi przedszkola.
3. Zakres odpowiedzialnosó ci:
3.1 Biezż ący nadzoó r nad systemem bezpieczenó stwa i higieny pracy oraz przestrzeganiem
przepisoó w przeciwpozż arowych na terenie całego przedszkola i placu zabaw dla dzieci;
3.2 Stałe monitorowanie obowiązujących przepisoó w prawnych w zakresie bhp i p.pozż ;
3.3 Przeprowadzanie kontroli warunkoó w pracy oraz przestrzegania przepisoó w i zasad
bhp i p.pozż ;
3.4 Sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych
ocen i analiz stanu bezpieczenó stwa i higieny pracy pracownikoó w i wychowankoó w
przedszkola, zawierających propozycje technicznych i organizacyjnych rozwiązanó
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zapobiegających powstawaniu zagrozż enó .
3.5 Biezż ące informowanie dyrektora o stwierdzonych zagrozż eniach zawodowych wraz
z wnioskami zmierzającymi do eliminacji tych nieprawidłowosó ci oraz nadzorowanie
realizacji wnioskoó w.
3.6 Konsultacje i doradztwo w zakresie bhp i p.pozż
3.7 Dokonywanie kontroli budynku przedszkola i placu zabaw pod kontem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunkoó w korzystania z tych obiektoó w, po przerwie w
działalnosó ci osó wiatowej przedszkola trwającej co najmniej 2 tygodnie.
3.8 Przedstawienie dyrektorowi przedszkola wnioskoó w dotyczących zachowania
wymaganó ergonomii na stanowiskach pracy.
3.9 Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzenó , regulaminoó w, i instrukcji
ogoó lnych dotyczących bezpieczenó stwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadanó osoó b
kierujących pracownikami w zakresie bezpieczenó stwa i higieny pracy.
3.10 Opiniowanie szczegoó łowych instrukcji dotyczących bezpieczenó stwa i higieny pracy
na poszczegoó lnych stanowiskach;
3.11 Udział w pracach zespołu powypadkowego ( przewodniczenie zespołowi), w
sytuacji wypadku dziecka- ustalenie okolicznosó ci i przyczyn wypadku, udział w
opracowywaniu wnioskoó w wynikających z badania przyczyn i okolicznosó ci tych
wypadkoó w, pomoc w ustalaniu só rodkoó w niezbędnych do zapobiezż enia tym wypadkom.
3.12 Prowadzenie rejestroó w wypadkoó w przy pracy, oraz zachorowanó na choroby
zawodowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.13 Wspoó łdziałanie ze społeczną inspekcją pracy, zakładowymi związkami
zawodowymi, PIP, Inspekcją Sanitarną, Medycyną Pracy, PSPozż . oraz innymi
instytucjami, w celu poprawy warunkoó w pracy;
3.14 Dbanie o systematyczne i zgodne z przepisami szkolenia pracownikoó w w zakresie
bhp i p.pozż .
3.15 Nadzoó r nad wyposazż eniem pracownikoó w w só rodki ochrony indywidualnej i odziezż
roboczą, kontrolowanie własó ciwego wykorzystywania w/w só rodkoó w.
3.16 Nadzoó r nad sprzętem bhp i p.pozż .
3.17 Przeprowadzanie szkolenó wstępnych (instruktazż stanowiskowy i ogoó lny),
organizowanie szkolenó okresowych.
3.18 Prowadzenie rejestroó w, kompletowanie i przechowywanie dokumentoó w
dotyczących wypadkoó w przy pracy, stwierdzonych choroó b zawodowych i podejrzenó o
takie choroby, a takzż e przechowywanie wynikoó w badanó i pomiaroó w czynnikoó w
szkodliwych dla zdrowia w só rodowisku pracy;
3.19 udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego.
3.20 Inicjowanie i rozwijanie na terenie zakładu pracy roó zż nych form popularyzacji
problematyki bezpieczenó stwa i higieny pracy oraz ergonomii.
4. Inne zadania zlecane przez dyrektora przedszkola związane z zajmowanym
stanowiskiem i wynikające z przepisoó w prawa w zakresie bhp i p.pozż .
5. Zakres uprawnień:
5.1 Przeprowadzanie kontroli stanu bezpieczenó stwa i higieny pracy, a takzż e
przestrzegania przepisoó w oraz zasad w tym zakresie w przedszkolu i w kazż dym innym
miejscu wykonywania pracy;
5.2 Występowanie do dyrektora przedszkola z zaleceniami usunięcia stwierdzonych
zagrozż enó wypadkowych i szkodliwosó ci zawodowych oraz uchybienó w zakresie
bezpieczenó stwa i higieny pracy;
5.3 Występowanie do dyrektora przedszkola o zastosowanie kar porządkowych w
stosunku do pracownikoó w odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązkoó w w zakresie
bezpieczenó stwa i higieny pracy;
5.4 uprawnienie do niezwłocznego wstrzymania pracy urządzenó technicznych w razie
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wystąpienia bezposó redniego zagrozż enia zż ycia lub zdrowia pracownika;
5.5 uprawnienie do niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika , ktoó ry swoim
zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezposó rednie zagrozż enie
zż ycia lub zdrowia własnego lub innych osoó b.

§ 47
1.Obowiązków szefa kuchni :
2. Stanowisko pracy podlega bezposó rednio dyrektorowi i intendentce.
3. do obowiązkoó w kucharki nalezż y:
3.1 Przygotowywanie zdrowych i higienicznych posiłkoó w, zgodnie z obowiązującymi
normami i zasadami HACCP.
3.2 Wydawanie posiłkoó w w ustalonym, w ramowym rozkładzie dnia, czasie,
o odpowiedniej temperaturze, umozż liwiającej bezpieczne i zdrowe ich spozż ywanie.
3.3 Pobieranie produktoó w spozż ywczych z magazynu w ilosó ciach przewidzianych
recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach zż ywieniowych i dbanie o racjonalne ich
zuzż ycie.
3.4 Przestrzeganie własó ciwego podziału pracy w kuchni i nadzoó r nad jej wykonaniem.
3.5 Utrzymywanie w stanie uzż ywalnosó ci podręcznego sprzętu kuchennego i dbanie
o czystosó có pomieszczenó kuchennych.
3.6 Uczestniczenie w ustalaniu jadłospisu.
3.7 Przestrzeganie zasad technologii estetyki oraz , przepisoó w higieniczno- sanitarnych,
przepisoó w bhp i ppozż . oraz znajomosó có i stosowanie procedur związanych z
bezpieczenó stwem i zdrowiem własnym oraz innych pracownikoó w, oraz zasad dobrej
praktyki higienicznej.
3.8 Zgłaszanie intendentce powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowosó ci.
3.9 Uczestnictwo w szkoleniach dotyczących zż ywienia.
3.10 Dbanie o najwyzż szą jakosó có i smak posiłkoó w.
3.11 Przygotowanie poczęstunkoó w na imprezy przedszkolne, narady, spotkania.
3.12 Wykonywanie innych czynnosó ci poleconych przez dyrektora wynikające z
organizacji i specyfiki pracy przedszkola.
15. Kucharka ponosi odpowiedzialnosó có za:
4.1 só cisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłkoó w;
4.2 racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci produktoó w spozż ywczych
pobranych z magazynu;
4.3 własó ciwe porcjowanie posiłkoó w zgodnie z normami zż ywienia;
4.4 własó ciwe, zgodne z instrukcją , uzż ytkowanie sprzętu kuchennego;
4.5 przestrzeganie własó ciwego, schludnego wyglądu osobistego podczas pracy;
4.6 odpowiedni ubioó r na stanowisku pracy, zgodny z wymaganiami sanitarnymi i
bhp;
4.7 wzorowa czystosó có w kuchni i pomieszczeniach przyległych, sprzętoó w, naczynó
oraz odziezż y ochronnej;
4.8 codziennie: mycie podłoó g w kuchni i całym zapleczu kuchennym; mycie całego
sprzętu kuchennego- urządzenia, stoły, szafki; wynoszenie só mieci i zlewek.
4.9 Raz w tygodniu: mycie glazury, przecieranie ram okiennych, przeliczanie naczynó ;
4.10 Raz w miesiącu: przecieranie okien;
4.11 Raz na kwartał: mycie okien.
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§ 48
1.
2.

Obowiązki pomocy kuchennej:
Stanowisko pomocy podlega bezposó rednio dyrektorowi i intendentce, a
posó rednio kucharce.
Do obowiązkoó w pomocy kuchennej nalezż y:
2.1 Pomoc kucharce w przygotowaniu posiłkoó w zgodnie z zasadami higieny i
estetyki.
2.2 Utrzymywanie w czystosó ci pomieszczenó bloku zż ywieniowego, przestrzeganie
zasad higieniczno- sanitarnych, bhp, p.pozż , oraz dyscypliny pracy
( punktualne przychodzenie do pracy, przestrzeganie obowiązującego
regulaminu pracy, dokonywanie badanó lekarskich, szkolenia bhp)
2.3 Wydawanie posiłkoó w i zmywanie naczynó .
2.4 obroó bka wstępna warzyw, owocoó w oraz wszelkich surowcoó w potrzebnych
do produkcji posiłkoó w( mycie , obieranie, czyszczenie)
2.5 rozdrabnianie warzyw, owocoó w z uwzględnieniem wymogoó w technologii i
instrukcji obsługi urządzenó gastronomicznych;
2.6 Przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne
Gospodarowanie artykułami spozż ywczymi;
2.7 pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłkoó w;
2.8 Mycie naczynó ( wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
2.9 Sprzątanie kuchni, obier4alni, zmywalni , oraz szafek ze sprzętem
kuchennym, korytarzy przy kuchni i schodoó w przy kuchni.
2.10 zastępowanie kucharki w czasie jej nieobecnosó ci;
2.11 ponoszenie odpowiedzialnosó ci materialnej za naczynia i sprzęt znajdujący
się w kuchni;
2.12 Dbanie o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn,
urządzenó i drobnego sprzętu;
2.13 Przestrzeganie czasu wydawania posiłkoó w;
2.14 Dbanie o własny wygląd estetyczny i czystosó có odziezż y ochronnej;
2.15 W kazż dej sytuacji zachowywacó się taktownie i kulturalnie, swoją osoba
dbacó o dobre imię przedszkola;
2.16 Przestrzeganie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej i Dobrej Praktyki
Higienicznej;
2.17 Wykonywanie innych czynnosó ci poleconych przez dyrektora wynikające z
organizacji i specyfiki pracy przedszkola.
§ 49

Obowiązki woźnej oddziałowej:
1.Stanowisko pracy podlega dyrektorowi przedszkola i intendentce. Wozó na oddziałowa
wspoó łpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy.
2.Do podstawowych obowiązkoó w wozó nej oddziałowej nalezż y:
2.1 Pomoc nauczycielce grupy w sprawowaniu opieki nad wychowankami oraz
w organizacji i przebiegu zajęcó ;
2.2 uczestniczenie w spacerach i wycieczkach oraz zabawach na terenie przedszkolnym,
Pomoc w opiece nad dziecó mi;
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2.3 pomoc przy czynnosó ciach rozbierania i ubierania dzieci w szatni, w toalecie itp.
pomoc w przygotowywaniu pomocy do zajęcó i porządkowanie stanowisk pracy po
zajęciach,
2.4 dbanie o bezpieczenó stwo dzieci i stosowanie procedur z nim związanych.
2.5 Utrzymywanie w czystosó ci zabawek, sal zabaw, łazienek, szatni, pomieszczenó
przyległych do sal oraz powierzonych terenoó w; 1 x w tygodniu zmiana ręcznikoó w, 1x na
2 miesiące mycie okien , trzepanie dywanoó w;
2.6 Dbanie o estetykę sali.
2.7 Porcjowanie i rozdawanie posiłkoó w, z zachowaniem kultury i estetyki.
2.8 Codzienne: zamiatanie, odkurzanie, só cieranie kurzu na mokro (Przed só niadaniem) ze
sprzętoó w, zabawek, mebli, parapetoó w i innych rzeczy; mycie umywalek, sedesoó w,
brodzika wraz z glazurą z uzż yciem só rodkoó w dezynfekujących;
2.9 Sprzątanie pomocy i sali po zajęciach programowych;
2.10 Przywozż enie z kuchni naczynó , posiłkoó w i 3 razy dziennie rozdawanie własó ciwych
porcji dzieciom;
2.11 estetyczne podawanie posiłkoó w, przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych
posiłkoó w;
2.12 podawanie dzieciom napojoó w w ciągu dnia;
2.13 pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących
2.14 w ciągu całego dnia obowiązuje stroó j – koszulka z logo placoó wki , natomiast do
posiłkoó w pracownik zobowiązany jest ubracó biały fartuch oraz uzż ywacó nakrycia głowy
przy wydawaniu posiłkoó w;
2.15 Przygotowanie sali do snu- wywietrzenie sali, rozłozż enie lezż akoó w, 1 x w miesiącu
zmiana posó cieli;
2.16 udział w dekorowaniu sali;
2.17 sprzątanie i mycie dzieci po załatwieniu potrzeby w ubranie;
2.18 odpowiednie zabezpieczenie przed dziecó mi só rodkoó w chemicznych pobranych do
utrzymania czystosó ci ( pomieszczenie zamknięte na klucz, a ten wysoko połozż ony);
oszczędne gospodarowanie só rodkami czystosó ci;
2.19 zgłaszanie intendentce i zapisanie w zeszycie wszelkich uszkodzenó sprzętu i
zagrozż enó ;
2.20 dbałosó có o powierzony sprzęt i rosó liny doniczkowe;
2.21 odpowiedzialnosó có materialna za powierzony sprzęt;
2.22 zabezpieczenie przed kradziezż ą rzeczy i sprzętu znajdującego się w przedszkolu;
2.23 wykonywanie badanó profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2.24 przestrzegacó regulaminu pracy, bhp, p/pozż , zachowacó dyscyplinę pracy;
2.25 w razie potrzeby zastąpicó nieobecnych pracownikoó w;
2.26 w kazż dej sytuacji zachowacó się taktownie i kulturalnie. Nie udzielacó informacji
rodzicom o zachowaniu się dzieci, swoją osobą dbacó o dobre imię przedszkola.
2.27 przestrzegacó instrukcji dobrej praktyki higienicznej;
2.28 wykonywacó inne zadania zlecane przez dyrektora wynikające z organizacji pracy
przedszkola.

§ 50
Obowiązki woźnego / konserwatora:
1.Stanowisko pracy podlega bezposó rednio intendentce.
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2. Do obowiązkoó w wozó nego / konserwatora zatrudnionego w przedszkolu nalezż y:
2.1 Dbałosó có o mienie przedszkola.
2.2 Przestrzeganie zasad i stosowanie procedur związanych z bezpieczenó stwem i
przepisami bhp i ppozż .
2.3 Porządkowanie terenu nalezż ącego do przedszkola oraz przyległych chodnikoó w.
Dbanie o estetykę i czystosó có posesji;
2.4 Odsó niezż anie chodnikoó w i schodoó w zewnętrznych w okresie zimowym.
2.5 Codzienne przeglądy terenu i budynku przedszkola pod kątem bezpieczenó stwa,
zgłaszanie nieprawidłowosó ci do dyrektora lub intendenta.
2.6 Dokonywanie drobnych napraw i konserwacji sprzętu.
2.7 Utrzymywanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych.
2.8 codzienny przegląd placu zabaw i terenu przed przedszkolem do godz. 8:30 i o godz.
14:00, zebranie só mieci, papierkoó w, szkła i innych rzeczy zagrazż ających bezpieczenó stwu
dzieci oraz odnotowanie wynikoó w przeglądoó w ;
2.9 grabienie trawy po skoszeniu, oraz opadłych jesienią lisó ci.
2.10 biezż ące zakupy zlecone przez intendenta- uczestniczenie w większych zakupach;
2.11 só cisła wspoó łpraca z intendentem i pozostałymi pracownikami;
2.12 dokonywanie wszelkich napraw sprzętu znajdującego się w przedszkolu i na placu
zabaw zleconych przez nauczyciela, wozó ną , intendenta, dyrektora;
2.13 przestrzeganie dyscypliny, przepisoó w bezpieczenó stwa i p/pozż
2.14 swoją postawą dbanie o dobrą dyscyplinę pracy;
2.15 wykonywanie Innych czynnosó ci zlecane przez dyrektora, wynikające z organizacji
pracy przedszkola.
§ 51
Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje:
1.Regularne i punktualne przychodzenie do pracy – obecnosó có w pracy potwierdzicó
podpisem na karcie ewidencji czasu pracy;
2. Wszyscy pracownicy maja obowiązek só cisłego przestrzegania procedur
opracowanych i obowiązujących w przedszkolu, ale przede wszystkim związanych z
bezpieczenó stwem dzieci;
3. natychmiastowe reagowanie na wszelkie sytuacje stanowiące zagrozż enie dla
bezpieczenó stwa dzieci;
4. w przypadku nieobecnosó ci w pracy spowodowanej chorobą lub inną przyczyną
zgłoszenie tego faktu w miejscu pracy w ciągu 24 godzin;
5. Dokonywanie badanó okresowych i szkolenó bhp zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
6. W kazż dej sytuacji zachowanie się kulturalne i taktowne, swoja osobą dbanie o dobre
imię przedszkola.
7. Wszystkich pracownikoó w przedszkola obowiązuje kodeks etyki zawodowej.
8. Przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej w przedszkolu;
9. Przestrzeganie regulaminu pracy.

ROZDZIAŁ VI
Wychowankowie przedszkola
§ 52
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1.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w ktoó rym dziecko konó czy 3 lata, do konó ca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w ktoó rym dziecko konó czy siedem lat. W szczegoó lnie uzasadnionych
przypadkach dyrektor przedszkola, dysponując wolnymi miejscami, mozż e przyjącó do
przedszkola dziecko, ktoó re ukonó czył dwa i poó ł roku.
2. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym mozż e bycó objęte dziecko w wieku powyzż ej siedmiu lat,
nie dłuzż ej jednak nizż do konó ca roku szkolnego w roku kalendarzowym , w ktoó rym
konó czy ono dziewięcó lat.
3. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor szkoły
podstawowej , w obwodzie ktoó rej mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
4. Dziecko w wieku szesó ciu lat ma obowiązek odbycó roczne przygotowanie
przedszkolne.
5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o ktoó rym mowa w ust. 4 , są
obowiązani dopełnicó czynnosó ci związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.
§ 53
Zasady przyjęć do przedszkola
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.
2. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
3. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
3.1 imię, nazwisko, datę urodzenia i numer PESEL kandydata, a w przypadku braku
numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego
tożsamość,
3.2 imiona i nazwiska rodziców kandydata,
3.3 adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
3.4 adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je
posiadają,
3.5 wskazanie kolejności wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych
form wychowania przedszkolnego (kolejność od najbardziej do najmniej
preferowanych).
4. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów,
odpowiednio:
4.1 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
4.2 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności, lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 ze
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zm.),
4.3 prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
4.4 dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z Ustawą z
dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j.
Dz.U. z 2016 r. poz. 575 ze zm.),
4.5 zaświadczenie wraz z pieczątką z zakładu pracy rodziców;
4.6 dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych
przez organ prowadzący,
5. Dokumenty, o których mowa w ust. 4 pkt 2–5, są składane w oryginale, w formie
notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu –
zgodnie z art. 76a § 1 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) – lub wyciągu z dokumentu.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4,pkt 1 składa się pod rygorem odpowiedzialności
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej
za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających
okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 4, w terminie
wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza,
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata
o potwierdzenie tych okoliczności.
8. Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola ujęto w § 21.
§ 54
Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dzieci w przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji o prawach
dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20
listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526), w szczegoó lnosó ci prawo do
własó ciwie zorganizowanego procesu opiekunó czo-wychowawczo-dydaktycznego
poprzez:
1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami
dziecka i mozż liwosó ciami placoó wki,
2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb zż ycia, zdrowe zż ywienie,
3) własó ciwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zazż ywanie ruchu,
4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia
zgodnie z mozż liwosó ciami percepcyjnymi dziecka,
5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
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6) zaspokajanie potrzeb własnych,
7) doskonalenie i rozwijanie zdolnosó ci i zainteresowanó ,
8) przeprowadzanie prostych dosó wiadczenó lub ich obserwowanie,
9) wspoó łdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęcó w danym dniu,
10) zabawę i wyboó r towarzysza zabawy,
11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12) wyrazż anie własnych sądoó w i opinii,
13) poszanowanie godnosó ci osobistej,
14) tolerancję,
15) akceptację,
16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17) poszanowanie własnosó ci,
18) indywidualne tempo rozwoju.
19) codziennego pobytu na powietrzu, o ile pozwolą na to warunki atmosferyczne;
20) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby;

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegacó ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątacó po skonó czonej
zabawie i pracy, pilnowacó swojej zabawki przyniesionej z domu),
2) przestrzegacó ustalonych zasad dotyczących bezpieczenó stwa,
3) ubieracó i rozbieracó się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), umiecó się
ubracó , rozebracó i wiązacó sznurowadła (pięcio–szesó ciolatki), samodzielnie
posługiwacó się sztucó cami,
4) samodzielnie załatwiacó potrzeby fizjologiczne,
5) wykonywacó prace porządkowe na miarę swoich mozż liwosó ci,
6) przestrzegacó podstawowych zasad higieny osobistej,
7) szanowacó wytwory innych dzieci,
8) godnie reprezentowacó przedszkole w kontaktach ze só rodowiskiem.

3.Wychowankowie w przedszkolu są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice na początku roku szkolnego w
miesiącu wrześniu.
4.Do przedszkola przyjmowane są dzieci zdrowe.
16. Nagradzanie wychowankoó w:
Wobec wszystkich wychowankoó w mogą bycó stosowane nagrody.
Zastosowanie nagrody jest wyrazem oceny pozytywnego zachowania dziecka w
danej sytuacji i powinno stymulowacó do pozż ądanego zachowania.
3. Nagrody są adekwatne do poziomu rozwoju dziecka i jego osobowosó ci.
4. Nagradzanie dzieci w przedszkolu mozż e bycó realizowane poprzez:
16.4.1. Pochwałę udzieloną przez wychowawcę wobec całej grupy
16.4.2. Pochwałę udzieloną w obecnosó ci rodzica
1.
2.
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16.4.3. List gratulacyjny
16.4.4. Wyroó zż nienie umieszczone na stronie internetowej przedszkola
16.4.5. Mozż liwosó có zabawy w pierwszej kolejnosó ci atrakcyjną zabawką
16.4.6. Mozż liwosó có wyboru najprzyjemniejszego zajęcia.
16.4.7. Drobne nagrody rzeczowe ( naklejki, kolorowanki )
§ 55
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1.1. Przestrzeganie niniejszego statutu.
1.2. Respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicoó w.
1.3. Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola w zadeklarowanych w
umowie godzinach.
1.4. Terminowe uiszczanie odpłatnosó ci za pobyt dziecka w przedszkolu.
1.5. Informowanie o przyczynach nieobecnosó ci dziecka w przedszkolu.
1.6. Niezwłoczne zawiadomienie o chorobach zakazó nych.
1.7. Zapewnienie regularnego uczęszczania do przedszkola dzieci 6 letnich
podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego.
1.8. Zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.
1.9. Wspieranie nauczycieli w osiągnięciu gotowosó ci szkolnej dziecka oraz w
wychowaniu.
1.10.
Nie przyprowadzanie do przedszkola dziecka chorego lub przeziębionego,
mającego gorączkę.
1.11.
Inne obowiązki wynikające z uregulowanó wewnętrznych przedszkola.
§ 56
1. Rodzice ( prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do przedszkola mają
prawo do:
1.1. Wspoó łdziałania z dyrektorem i innymi organami przedszkola we wszystkich
sprawach organizacyjnych i merytorycznych.
1.2. Znajomosó ci zadanó wynikających w szczegoó lnosó ci z programu działania
przedszkola.
1.3. Uzyskania na biezż ąco rzetelnej informacji na temat postępoó w, sukcesoó w i
niepowodzenó swojego dziecka.
1.4. Przebywania w przedszkolu oraz obserwowania zajęcó po uzgodnieniu z
dyrektorem przedszkola.
1.5. Uzyskania porad i wskazoó wek od nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu.
1.6. Wyrazż ania i przekazywania dyrektorowi wnioskoó w i opinii na temat warunkoó w
funkcjonowania przedszkola.
1.7. Uzyskania informacji o stanie gotowosó ci szkolnej swojego dziecka, aby mogli je
w osiąganiu tej gotowosó ci , odpowiednio do potrzeb wspomagacó .
1.8. uczestniczenie w posiedzeniach zespołu do spraw pomocy psychologiczno –
pedagogicznej powołanego dla ich dziecka.
§ 57
1. Przedszkole prowadzi roó zż norodne formy wspoó łpracy z rodzicami:
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1.1. Zebrania ogoó lne,
1.2. Zebrania grupowe,
1.3. Comiesięczne konsultacje, porady i rozmowy indywidualne z nauczycielami,
1.4. Kąciki dla rodzicoó w,
1.5. Zajęcia otwarte, warsztaty i uroczystosó ci przedszkolne,
1.6. Spotkania integracyjne ( festyny i wycieczki).
§ 58
Ceremoniał
1. Ceremoniał przedszkolny jest zbiorem zasad i reguł okresó lających zespołowe
i indywidualne zachowanie się ucznioó w, nauczycieli i rodzicoó w uczestniczących
w uroczystosó ciach
panó stwowych,
patriotycznych,
religijnych
i
innych
uroczystosó ciach szkolnych.
2. Ceremoniał jest istotnym elementem obrzędowosó ci przedszkolnej, nawiązującej do
wychowania w duchu tradycji i poszanowania ojczyzny.
3. Ceremoniał nie okresó la wszystkich elementoó w poszczegoó lnych uroczystosó ci.
Uzalezż nione są one od charakteru uroczystosó ci.
4. Za organizację i przebieg uroczystosó ci odpowiada wyznaczony nauczyciel, ktoó ry
przeprowadza uroczystosó có zgodnie z przygotowanym i zatwierdzonym przez
dyrektora scenariuszem.
5. W kazż dej grupie nauczyciel urządza stały kącik patriotyczny w ktoó rym znajduje się
Godło .
6. Hymn panó stwowy wykonywany jest na uroczystosó ciach przedszkolnych związanych
z obchodami só wiąt panó stwowych.
7. Uroczystosó ci prowadzi dyrektor lub wyznaczony przez niego nauczyciel.

ROZDZIAŁ VII
Postanowienia końcowe
§ 59
1. Przedszkole jest jednostką budzż etową.
2. Regulaminy ustalane przez organy działające w przedszkolu nie mogą bycó sprzeczne
z postanowieniami niniejszego statutu.
3. Statut obowiązuje w roó wnym stopniu wszystkich członkoó w społecznosó ci
przedszkolnej: Dzieci, Nauczycieli, Rodzicoó w i Pracownikoó w obsługi i administracji.
4. Statut jest elementem systemu kontroli zarządczej regulującym obszary działania
wynikające ze standardoó w:
A. SŚ rodowisko wewnętrzne
B. Cele i zarządzanie ryzykiem
C. Mechanizmy kontroli
D. Informacja i komunikacja.
§ 60
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1. Przedszkole prowadzi działalnosó có na podstawie planoó w finansowych.
2. Do dokonywania czynnosó ci prawnych w imieniu przedszkola upowazż niony jest
Dyrektor w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta
Zielona Goó ra.
3.
Nadzoó r nad działalnosó cią przedszkola w zakresie spraw finansowych i
administracyjnych sprawuje Miasto Zielona Goó ra.
§ 61
1. W przedszkolu działa zorganizowany system kontroli wewnętrznej zapewniający
celowosó có, gospodarnosó có, rzetelnosó có i legalnosó có podejmowanych działanó .
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
3. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola okresó lają odrębne
przepisy
§ 62
Dla zapewnienia znajomosó ci statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1.wywieszenie statutu na tablicy ogłoszenó ;
2.udostepnienie statutu przez dyrektora przedszkola na prosó bę zainteresowanego;
3.umieszczenie statutu na stronie BIP i stronie internetowej przedszkola;
4. przekazanie kopii statutu nauczycielom wszystkich oddziałoó w.
§ 63
Regulaminy działalnosó ci uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą
bycó sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
§ 64
Dokonywanie zmian w statucie odbywa się na uzasadniony wniosek jednego z organoó w
przedszkola w trybie własó ciwym dla jego uchwalenia, zgodnie z Procedurą
wprowadzania zmian w statucie.
§ 65
1.Statut wchodzi w zż ycie z dniem 29 listopada 2017 roku uchwałą Rady Pedagogicznej
z dnia 29 listopada 2017 roku.
2. Traci wazż nosó có Statut Miejskiego Przedszkola Nr 22 „Kraina Ekoludkoó w” w Zielonej
Goó rze ul. Porzeczkowa 34 z dnia 1 wrzesó nia 2016 r.
Podpis dyrektora
Barbara Kowalska

Dyrektor : …………………………..

Rada Pedagogiczna:
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