Statut
Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem”
w Węgrowie

Podstawa prawna:
1. art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
2. art. 322 ust. 1 Ustawy z 14 grudnia 2016r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.).
3.Ustawa z 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z 2022r. poz. 1116).
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. (Dz.U. 2007 nr 35 poz.222).

Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną uchwałą Nr 2/2022/2023
z dnia 31 sierpnia 2021r.
Tekst jednolity obowiązuje od 1 września 2022 r.
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ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGOLNE
§1
Nazwa przedszkola

1.

Przedszkole nr 2, zwane dalej „przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym.

2.

Nazwa uzywana przez przedszkole brzmi: Przedszkole nr 2 „Pod Słoneczkiem”.

3.

Siedzibą przedszkola jest Miasto Węgrow.

4.

Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Węgrow.

5. Siedzibą organu prowadzącego jest Miasto Węgrow ul. Rynek Mariacki 16,
07-100 Węgrow.
6. Nadzor pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oswiaty
w Warszawie .

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§2
Cele i zadania przedszkola
1.Celem przedszkola jest ukierunkowywanie rozwoju dziecka oraz jego wczesna edukacja
zgodnie

z

wrodzonym

potencjałem

i

mozliwosciami

rozwojowymi,

w

relacjach

ze srodowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodzicow wynikające
w szczegolnosci z podstawy programowej wychowania przedszkolnego poprzez:
1)organizację oddziałow dla dzieci w zblizonym wieku z uwzględnieniem
indywidualnych wnioskow rodzicow oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i mozliwosci indywidualnych dziecka
oraz wszystkich obszarow edukacyjnych zawartych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy umozliwiających dziecku wybor miejsca i rodzaju
aktywnosci,
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4)indywidualizację

tempa

pracy

dydaktyczno-wychowawczej

wobec

dzieci

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,
prowadzenie zajęc zgodnie z

zaleceniami

Poradni

Psychologiczno-Pedagogicznej

lub innej poradni specjalistycznej oraz lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju
niepełnosprawnosci dziecka.
3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyzszych celow poprzez:
1)prowadzenie

bezpłatnego

nauczania

i

wychowania

w

zakresie

ustalonym

przez organ prowadzący,
2)objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji
i bezpieczenstwa oraz optymalnych warunkow do prawidłowego rozwoju,
3)udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wspołpracy z rodzicami dzieci, poradniami
psychologiczno-pedagogicznymi,

placowkami

doskonalenia

nauczycieli,

przedszkolami, szkołami, placowkami, organizacjami pozarządowymi działającymi
na rzecz rodziny i dzieci,
4)wspieranie

działan

wychowawczych

rodzicow,

tworzenie

warunkow

umozliwiających dziecku osiągnięcie gotowosci szkolnej,
5) organizowanie opieki nad dziecmi niepełnosprawnymi,
6)umozliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tozsamosci narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzen.
4. Do zadan przedszkola nalezy:
1)wspieranie wielokierunkowej aktywnosci dziecka poprzez organizację warunkow
sprzyjających nabywaniu doswiadczen w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2)tworzenie warunkow umozliwiających dzieciom swobodny rozwoj, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczenstwa,
3)wspieranie aktywnosci dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
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i umiejętnosci korzystania z rozwijających się procesow poznawczych,
4)zapewnienie

prawidłowej

organizacji

warunkow

sprzyjających

nabywaniu

przez dzieci doswiadczen, ktore umozliwią im ciągłosc procesow adaptacji oraz pomoc
dzieciom rozwijającym się w sposob nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5)wspieranie

samodzielnej

dziecięcej

eksploracji

swiata,

dobor

tresci

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego mozliwosci percepcyjnych, wyobrazen
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowan,
6)wzmacnianie poczucia wartosci, indywidualnosc i oryginalnosc dziecka oraz potrzeb
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tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7)tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawykow i zachowan prowadzących
do samodzielnosci, dbania o zdrowie, sprawnosc ruchową i bezpieczenstwo,
w tym bezpieczenstwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuc własnych i innych ludzi oraz dbanie
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających
tresci adekwatne do intelektualnych mozliwosci i oczekiwan rozwojowych dzieci,
9)tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrazliwosc dziecka, w tym wrazliwosc
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywnosci człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, srodowiska, ubioru, muzyki, tanca, spiewu, teatru, plastyki,
10)tworzenie warunkow pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację
otaczającej

dziecko

przyrody,

stymulujących

rozwoj

wrazliwosci

i umozliwiających poznanie wartosci oraz norm odnoszących się do srodowiska
przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11)tworzenie warunkow umozliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementow techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworow swojej pracy,
12)wspołdziałanie

z

rodzicami,

roznymi

srodowiskami,

organizacjami

i instytucjami, uznanymi przez rodzicow za zrodło istotnych wartosci, na rzecz
tworzenia warunkow umozliwiających rozwoj tozsamosci dziecka,
13) kreowanie, wspolne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
do poznania przez dziecko wartosci i norm społecznych, ktorych zrodłem
jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starszych
oraz rozwijania zachowan wynikających z wartosci mozliwych do zrozumienia
na tym etapie rozwoju,
14)systematyczne

uzupełnianie,

za

zgodą

rodzicow,

realizowanych

tresci

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka
zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczenstwa i harmonijnego rozwoju,
15)systematyczne

wspieranie

rozwoju

mechanizmow

uczenia

się

dziecka,

prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umozliwiającego podjęcie nauki
w szkole,
16)organizowanie zajęc– zgodnie z potrzebami– umozliwiających dziecku poznawanie
kultury i języka mniejszosci narodowej lub etnicznej,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
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dziecka językiem obcym nowozytnym, chęci poznawania innych kultur.
6. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowozytnym nie dotyczy:
1)dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu

na niepełnosprawnosc intelektualną w stopniu umiarkowanym

lub znacznym oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawnosci sprzęzone, jezeli jedną
z niepełnosprawnosci jest niepełnosprawnosc intelektualna w stopniu umiarkowanym
lub znacznym,
2)dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane
ze względu na inne niz wymienione w pkt. 1 rodzaje niepełnosprawnosci, o ktorych
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 jezeli
z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak mozliwosci
realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowozytnym ze względu
na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz mozliwosci psychofizyczne
dziecka.
§3
Indywidualny model przedszkola
1.Przedszkole zmierza do wypracowania indywidualnego modelu przez:
1) posiadanie własnego logo,
2) objęcie wychowaniem przedszkolnym wszystkich dzieci z najblizszego
srodowiska,
3) wspołpracę z organizacjami niosącymi pomoc dzieciom,
4) promowanie placowki w srodowisku,
5) tworzenie wizerunku przedszkola przyjaznego dzieciom i rodzicom,
6) podejmowanie działan umozliwiających dzieciom poznanie swiata i człowieka,
7) prowadzenie własnej strony internetowej.
§4
Zadania związane z bezpieczeństwem
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczenstwo i opiekę poprzez:
1)bezposrednią i stałą opiekę nad dziecmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zajęc poza terenem przedszkola,
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2)zapewnienie wzmozonego bezpieczenstwa w czasie wycieczek, co okresla Regulamin
spacerow i wycieczek,
3)zatrudnianie

w

kazdym

oddziale

nauczycielki

i

woznej

oddziałowej,

ktore są odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczenstwo dzieci w czasie zajęc
dydaktyczno-wychowawczych

i

podczas

pobytu

dzieci

na

terenie

ogrodu

przedszkolnego,
4)zatrudnianie w grupie 3-latkow pomocy nauczyciela,
5) stwarzanie poczucia bezpieczenstwa pod względem fizycznym i psychicznym,
6) stosowanie obowiązujących przepisow BHP i PPOZ.
2. W czasie zajęc w przedszkolu i poza przedszkolem za bezpieczenstwo i zdrowie dzieci
odpowiedzialny jest nauczyciel, ktoremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału
w godzinach okreslonych harmonogramem.
3. Do obowiązkow wyznaczonych pracownikow obsługi nalezy codzienna kontrola
bezpieczenstwa terenu i stanu technicznego urządzen. W przypadku stwierdzenia
jakiegokolwiek zagrozenia pracownik winien usunąc istniejące zagrozenie, ewentualnie
zabezpieczyc teren, a w razie niemoznosci usunięcia zagrozenia zgłosic dyrektorowi
placowki, ktory podejmie stosowne decyzje.
4. W trakcie zajęc poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka
nauczyciela i dodatkowo na kazde 15 dzieci jednej osoby dorosłej.
5. Wycieczki i spacery wpisywane są do zeszytu wyjsc poza przedszkole z okresleniem miejsca
i godziny powrotu. Organizacja wycieczek odbywa się zgodnie z regulaminem spacerow
i wycieczek przedszkola.
6. Podczas pobytu dzieci z poszczegolnych oddziałow w ogrodzie zajęcia i zabawy odbywają się
z wykorzystaniem sprzętu dostosowanego do ich potrzeb i mozliwosci.
7. Podczas zabaw personel zwraca uwagę na to, aby dzieci nie oddalały się samowolnie
z terenu przedszkola.
8.Dzieci wracają do przedszkola kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Nauczyciel powinien
kazdorazowo przeliczyc dzieci.
9.W trakcie zajęc dodatkowych nieodpłatnych, prowadzonych na terenie przedszkola
w danym roku szkolnym, opiekę nad dziecmi sprawuje nauczyciel przedszkola prowadzący
wyzej wymienione zajęcia, ktory ponosi pełną odpowiedzialnosc za ich bezpieczenstwo.
10. W trakcie zajęc dodatkowych płatnych, prowadzonych na terenie przedszkola w danym roku
szkolnym, opiekę nad dziecmi powierza się osobie prowadzącej zajęcia, ktora ponosi pełną
odpowiedzialnosc za ich bezpieczenstwo.
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11. Rodzicow zobowiązuje się do wspołdziałania z dyrektorem, wychowawcami i pozostałymi
pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w przedszkolu
poprzez:
1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczegolnie
o chorobach, niedyspozycjach zagrazających zdrowiu i zyciu dziecka,
2)okazywanie dokumentu tozsamosci przez osoby upowaznione przez rodzicow
do odbioru dziecka,
3)wspołdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływan wychowawczych
domu i przedszkola w zakresie wdrazania u dzieci „bezpiecznych” zachowan.
4)przestrzeganiem prawa wewnętrznego placowki (regulaminow, procedur)
11. W celu zapewnienia bezpiecznych warunkow przebywania dzieci zdrowych korzystającym
z usług przedszkola, obowiązuje w okresie jesienno-zimowo-wiosennym, mierzenie
temperatury wszystkim dzieciom przychodzącym do przedszkola. (Procedura postępowania na
wypadek

podejrzenia

zakazenia

koronawirusem

lub

zachorowania

na

COVID-19

i Procedura postępowania na wypadek wystąpienia u dzieci objawow choroby zakaznej lub
pasozytniczej). Zasady postępowania w okresie pandemii.
12. Przedszkole stwarza mozliwosc ubezpieczenia dzieci i pracownikow.
13.W przedszkolu nie stosuje się zadnych zabiegow lekarskich, jedynie wynikające z udzielania
pierwszej pomocy przed medycznej oraz wyjątkowo w sytuacji chorob przewlekłych .
(Procedura

podawania

lekow

dzieciom

przewlekle

chorym

przez

nauczycieli

i pracownikow w Przedszkolu Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie).
14. W przedszkolu obowiązuje system zabezpieczający drzwi wejsciowe do przedszkola
utrudniający niekontrolowane wejscia do placowki osobom trzecim.
15.W sytuacji ogłoszenia na terenie kraju lub innego obszaru, na ktorym funkcjonuje
przedszkole, stanu zagrozenia epidemiologicznego lub stanu epidemii, stosuje się
w przedszkolu odrębne procedury postępowania, w celu zapewnienia warunkow
bezpieczenstwa i higieny oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się szczegolnej choroby
zakaznej, ustalone przez dyrektora, kazdorazowo zgodnie z aktualnymi zaleceniami
i wytycznymi Głownego Inspektora Sanitarnego i innych uprawnionych organow.
§5
Bezpieczeństwo dzieci w drodze z domu do przedszkola i z przedszkola do domu
1.Rodzice dziecka są odpowiedzialni za jego bezpieczenstwo i mają obowiązek osobistego
przyprowadzania i odbierania go z przedszkola.
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2.W przypadku wychowankow domu dziecka dzieci powinny byc przyprowadzane i odbierane
przez wychowawcę.
3.Rodzice powinni przyprowadzic dziecko do szatni i oddac pod opiekę osoby dyzurującej.
4.Dziecko moze byc wyjątkowo przyprowadzane i odbierane przez inne osoby upowaznione
na pismie przez rodzicow dziecka.
5.Upowaznienie, ktore znajduje się w dokumentacji przedszkola, powinno zawierac imię
i nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzicow.
6.Rodzice przejmują odpowiedzialnosc prawną za bezpieczenstwo dziecka odbieranego
z przedszkola przez upowaznioną przez nich osobę.
7.W przypadku zgłoszenia się po dziecko osoby nieupowaznionej pisemnie lub osoby
upowaznionej, ktorej stan wskazuje na spozycie alkoholu lub narkotykow, dziecko nie będzie
oddane pod jej opiekę.
8.Podczas odbierania dziecka z przedszkola nauczyciel przekazuje dziecko pod opiekę osobie

odbierającej. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialnosc za jego bezpieczenstwo
ponosi osoba odbierająca.
9.Zyczenia rodzicow dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodzicow muszą
byc poparte stosownymi prawomocnymi orzeczeniami sądu.
10.Dziecko powinno byc przyprowadzane do przedszkola najpozniej do godziny 8.40
lub w kazdym innym czasie po wczesniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym.
11.Zgłaszanie pozniejszego przyprowadzania dziecka wynika z koniecznosci przygotowania
odpowiedniej liczby posiłkow.
12.Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom szescioletnim
bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najblizszego przedszkola albo zwrot
kosztow przejazdu dziecka i opiekuna srodkami komunikacji publicznej, jezeli dowoz
zapewniają rodzice.
13.Szczegoły dotyczące przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola okresla Procedura
przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola Nr 2 „Pod Słoneczkiem” w Węgrowie.
14.Na terenie przedszkola obowiązuje zakaz pozostawiania jakiegokolwiek mienia ruchomego.
Za pozostawione mienie ruchome tj. rowery, hulajnogi, wozki, sanki i itp., przedszkole nie
ponosi odpowiedzialnosci.
§6
Zadania przedszkola związane z nauką religii
1.Nauka

religii

w

przedszkolu

organizowana

jest

na

zasadach

okreslonych

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
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zm.).
2.Nauka religii w przedszkolu organizowana jest we wszystkich oddziałach.
§7
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna
1.Przedszkole

organizuje

i

udziela

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

dzieciom

uczęszczającym do przedszkola i ich rodzicom .
2.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu
rodzicow oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemow wychowawczych i dydaktycznych oraz
rozwijaniu ich umiejętnosci wychowawczych w celu zwiększenia efektywnosci pomocy
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci.
3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie
porad, konsultacji, warsztatow i szkolen.
4.Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistow udzielających pomocy psychologicznopedagogicznej

w

przedszkolu

zapewniają

poradnie

psychologiczno-pedagogiczne

oraz placowki doskonalenia nauczycieli.
5.Potrzeba objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole
i placowce wynika w szczegolnosci:
1) z niepełnosprawnosci,
2) z niedostosowania społecznego,
3) z zagrozenia niedostosowaniem społecznym,
4) z zaburzen zachowania i emocji,
5) ze szczegolnych uzdolnien,
6) ze specyficznych trudnosci w uczeniu się,
7) z deficytow kompetencji i zaburzen sprawnosci językowych,
8) z choroby przewlekłej,
9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
10) z niepowodzen edukacyjnych,
11)z

zaniedban

srodowiskowych

związanych

z

sytuacją

bytową

ucznia

i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami srodowiskowymi,
12) z trudnosci adaptacyjnych związanych z roznicami kulturowymi lub ze zmianą
srodowiska edukacyjnego, w tym związanych z wczesniejszym kształceniem
za granicą.
6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy:
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1) rodzicow dziecka,
2) dyrektora przedszkola,
3) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty prowadzącego
zajęcia z dziecmi,
4) poradni,
5) pomocy nauczyciela,
6) pracownika socjalnego,
7) asystenta rodziny,
8) kuratora sądowego.
7. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana podczas biezącej pracy z dzieckiem
w formie:
1) zajęc rozwijających uzdolnienia,
2) zajęc rozwijających umiejętnosci uczenia się,
3)zajęc specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,
socjoterapeutycznych i innych zajęc o charakterze terapeutycznym,
4) zajęc językowych dla obcokrajowcow,
5) Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka
6) porad i konsultacji.
10.Dyrektor, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wspołpracuje
z jego rodzicami i – w zaleznosci od potrzeb – z innymi nauczycielami, wychowawcami grup
wychowawczych i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi
osobami.
11. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych dla dziecka
formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wymiarze godzin,
w ktorym poszczegolne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola niezwłocznie
informuje pisemnie rodzicow dziecka.
§8
Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
1.Przedszkole moze organizowac indywidualne nauczanie i wychowanie dzieciom o obnizonym
ogolnie poziomie funkcjonowania intelektualnego, z dysfunkcją ruchu, uniemozliwiającą lub
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utrudniającą uczęszczanie do przedszkola, przewlekle chorym i innym, stale lub okresowo
niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach przedszkolnych.
2.Do przedszkola mogą byc przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jezeli poradnia
psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaze, ze dziecko moze
przebywac w typowej grupie dzieci.
3.Za zgodą na finansowanie przez organ prowadzący przedszkole moze tworzyc oddziały
integracyjne dla dzieci z okreslonym schorzeniem.

ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§9
Organy przedszkola
1. Organami przedszkola są:
1)

dyrektor,

2)

rada pedagogiczna,

3)

rada rodzicow.
§ 10
Dyrektor przedszkola

1.Dyrektor przedszkola:
1)organizuje pracę placowki i reprezentuje ją na zewnątrz,
2)sprawuje nadzor pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
3)sprawuje opiekę nad wychowankami i stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4)realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
uwzględnia opinie i wnioski rady pedagogicznej i rady rodzicow,
5)dysponuje srodkami okreslonymi w planie finansowym placowki zaopiniowanym
przez radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialnosc za ich prawidłowe wykorzystanie,
a takze organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placowki,
6)jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placowce nauczycieli
i pracownikow niebędących nauczycielami, decyduje w sprawach zatrudniania
i zwalniania pracownikow, przyznawania nagrod i wymierzania kar,
7)wspołdziała ze szkołami wyzszymi i zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji
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praktyk pedagogicznych,
8)po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do uzytku w przedszkolu
zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.
9)jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programow wychowania
przedszkolnego całosci podstawy programowej wychowania przedszkolnego,
10)w wykonywaniu swoich zadan wspołpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami,
11)stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszen i innych
organizacji, w szczegolnosci organizacji harcerskich, ktorych celem jest działalnosc
wychowawcza lub rozszerzanie form działalnosci dydaktycznej, wychowawczej
i opiekunczej placowki; podjęcie działalnosci przez stowarzyszenie lub inną wyzej
wymienioną organizację wymaga uzyskania zgody dyrektora przedszkola, wyrazonej
po uprzednim uzgodnieniu warunkow tej działalnosci,
12)organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we wspołpracy z rodzicami dzieci,
poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placowkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami, placowkami,
organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci
i młodziezy.
§ 11
Rada pedagogiczna
1.Rada

pedagogiczna

jest

kolegialnym

organem

placowki

w

zakresie

realizacji

jej statutowych działan dotyczących opieki, wychowania i kształcenia.
2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
W zebraniach rady pedagogicznej mogą takze brac udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym
przedstawiciele stowarzyszen i innych organizacji, a w szczegolnosci organizacji harcerskich.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4.Przewodniczący

prowadzi

i

przygotowuje

zebrania

rady

pedagogicznej

oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członkow o terminie i porządku
zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5.Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
6.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej nalezy w szczegolnosci:
1)

przygotowanie projektu statutu lub jego zmian,

2) zatwierdzanie planow pracy placowki,
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3) podejmowanie

uchwały

w

sprawie

eksperymentow

pedagogicznych

w jednostce,
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placowki,
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreslenia z listy wychowankow przedszkola,
6) ustalenie regulaminu rady pedagogicznej i jego zmian.
7. Rada pedagogiczna opiniuje w szczegolnosci:
1) organizację pracy przedszkola, w tym harmonogram pracy nauczycieli, projekt planu
finansowego placowki, wnioski dyrektora o przyznanie nagrod i wyroznien,
2) propozycje przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęc
w ramach

wynagrodzenia

zasadniczego

oraz

dodatkowo

płatnych

zajęc

opiekunczych, wychowawczych i dydaktycznych,
3) programy wychowania przedszkolnego,
4) powierzenie stanowiska dyrektora przedszkola,
5) powierzenie stanowiska wicedyrektora,
6) przedłuzenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola,
7) pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy, a takze moze wystąpic z wnioskiem
o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora.
§ 12
Rada rodziców
1. Radę rodzicow stanowi reprezentacja rodzicow dzieci uczęszczających do przedszkola.
2.W skład rady rodzicow wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach
przez zebranie rodzicow dzieci. W wyborach tych jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
Powyzsze wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodzicow w danym roku szkolnym.
3.Rada rodzicow uchwala regulamin swojej działalnosci, w ktorym okresla w szczegolnosci
wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin rady rodzicow nie moze byc sprzeczny
ze statutem placowki.
4.Rada rodzicow moze występowac do dyrektora i rady pedagogicznej, organu prowadzącego
i organu sprawującego nadzor pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich
spraw przedszkola.
5.W porozumieniu z radą pedagogiczną rada rodzicow opiniuje:
1) program i harmonogram poprawy efektywnosci kształcenia lub wychowania,
2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
3) dopuszczenie do uzytku programow nauczania oraz programu profilaktycznowychowawczego,
4) opiniuje nauczycieli konczących poszczegolne etapy awansu zawodowego.
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6. W celu wspierania działalnosci statutowej placowki rada rodzicow moze gromadzic fundusze
z dobrowolnych składek rodzicow i innych zrodeł. Zasady wydawania funduszy rady rodzicow
okresla regulamin rady rodzicow.
7. Organy przedszkola wspołdziałają z sobą na zasadach partnerstwa, przestrzegając
obowiązującego prawa oswiatowego i nie ingerując w swoje kompetencje. Biezącą wymianę
informacji między organami zapewnia dyrektor przedszkola poprzez: zebrania, narady, zeszyt
zarządzen wewnętrznych, tablice ogłoszen dla rodzicow, tablicę informacyjną dla nauczycieli,
strony internetowe, korespondencję.
§ 13
Współdziałanie organów przedszkola
1. Organy działające w przedszkolu wspołdziałają ze sobą tak, aby:
1) zapewnic kazdemu z nich mozliwosc działania i podejmowania decyzji w granicach
swoich kompetencji ,
2) umozliwic rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
3) zapewnic

biezącą

wymianę

informacji

pomiędzy

organami

przedszkola

o podejmowanych działaniach lub decyzjach.
2. Kazdy organ przedszkola moze włączyc się do rozwiązywania konkretnych problemow
przedszkola, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając
kompetencji organu uprawnionego.
3. Wspołdziałanie organow ma na celu stworzenie jak najlepszych warunkow rozwoju
wychowankom, przestrzegania Konwencji o prawach dziecka i podnoszenie poziomu pracy
placowki.
§ 14
Zasady rozwiązywania sporów
1. Organem własciwym do rozwiązywania sporow między organami przedszkola jest dyrektor.
2.

Spory kompetencyjne między organami przedszkola rozstrzyga się w drodze negocjacji

i mediacji z zachowaniem swobodnego działania w ramach swoich kompetencji
z zachowaniem zasady obiektywizmu.

ROZDZIAŁ IV
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ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA
§ 15
Organizacja przedszkola
1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałow, rodzaj
i czas ich pracy,
2) wymagan podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych
na jej podstawie programow wychowania przedszkolnego,
3) wnioskow rodzicow okreslających zapotrzebowanie na rodzaj zajęc dodatkowych
prowadzonych przez przedszkole.
2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zblizonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowan, uzdolnien.
3. Liczba dzieci w oddziale nie moze przekraczac 25.
4. W przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałow.
5. W przypadku duzej ilosci chętnych, przedszkole moze utworzyc oddział/oddziały
zamiejscowy funkcjonujące w budynku będącym w uzytecznosci Szkoły Podstawowej
Nr 2 w Węgrowie.
§ 16
Funkcjonowanie przedszkola
1.Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola.
2.Przedszkole swiadczy usługi w godzinach 6.30-16.30.
3.Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania dzieci do przedszkola do godziny 8.10.
4. W odpowiedzi na potrzeby rodzicow na terenie placowki jest mozliwosc prowadzenia zajęc
odpłatnych.
5. Dyrektor, za zgodą, organu prowadzącego w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone
z powodu zaistnienia następujących okolicznosci:
1) zagrozenia bezpieczenstwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez
ogolnopolskich lub międzynarodowych;
2)temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w ktorych są prowadzone zajęcia
z uczniami, zagrazającej zdrowiu dzieci;
3)zagrozenia związanego z sytuacją epidemiologiczną;
4)innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrazającego bezpieczenstwu lub zdrowiu dzieci, moze
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zawiesic zajęcia na czas oznaczony.
6. W wyzej wymienionych sytuacjach przedszkole zorganizuje zajęcia z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległosc tj. obsługiwanie z poziomu komputerow, materiały
multimedialne dostosowane do potrzeb i mozliwosci dzieci w wieku przedszkolnym. Materiały
niezbędne do realizacji zajęc będą przekazywane za pomocą strony internetowej oraz pocztą
elektroniczną na adres e-mail rodzica.
7. Zawieszenie zajęc moze dotyczyc jednego oddziału, częsci lub całego przedszkola,
w zakresie wszystkich lub poszczegolnych zajęc.
8. O zawieszeniu zajęc dyrektor zawiadamia organ sprawujący nadzor pedagogiczny.
§ 17
Nauczanie zdalne
1.W przypadku ogłoszenia sytuacji, o ktorej mowa w § 16 ust.5 i 6, zadania, ktore realizuje
przedszkole mogą byc realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległosc.
2. W przypadku częsciowego zamknięcia placowki, przedszkole ma mozliwosc realizacji
swoich zadan w trybie hybrydowym tj. stacjonarnie i zdalnie.
§ 18
Praca wychowawczo-dydaktyczna
1.Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuncza w przedszkolu prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego i dopuszczonych do uzytku
przez dyrektora przedszkola programow nauczania.
2.Wybor programow nauczania okreslają odrębne przepisy. (Procedura dopuszczenia
do uzytku programow nauczania).
3.Godzina zajęc w przedszkolu wynosi 60 minut.
4.Przedszkole organizuje na wniosek rodzicow dzieci zajęcia dodatkowe.
5.W przedszkolu są organizowane następujące zajęcia dodatkowe:
1) religia,
1) zajęcia logopedyczne,
2) język angielski,
3) inne
5.Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęc edukacyjnych okresla ramowy
rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwan rodzicow.
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6.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), ktoremu powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegołowy rozkład dnia, z uwzględnieniem
potrzeb i zainteresowan dzieci oraz struktury organizacyjnej placowki.
7.Ramowy rozkład dnia obejmuje:
1) dzienny czas pracy poszczegolnych oddziałow, dostosowany do wnioskow rodzicow,
2) pory posiłkow:
a. sniadanie: 8.30
b. obiad: 12.00
c. podwieczorek: 14.30
3)popołudniowe lezakowanie dzieci 3-letnich i 4 -letnich.
8.Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00.
9.Czas trwania zajęc prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do mozliwosci rozwojowych
dzieci.
Religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. (dla dzieci

3-letnich i 4-letnich), po 30 min. (dla dzieci 5-latnich i 6-letnich),
10.Zajęcia dodatkowe organizowane są poza godzinami przeznaczonymi na realizację
podstawy programowej.
11.Sposob dokumentowania zajęc prowadzonych w przedszkolu okreslają odrębne przepisy.
12.Zajęcia z terapii logopedycznej dokumentowane są w indywidualnym dzienniku zajęc.
13.Zajęcia terapeutyczne dokumentowane są w dzienniku zajęc terapeutycznych.
14.Zajęcia rozwijające dokumentowane są w dodatkowym dzienniku zajęc.
15.Zgodnie z zapisami dotyczącymi zadan przedszkola nauczyciele organizują zajęcia
wspierające rozwoj dziecka. Wykorzystują do tego kazdą sytuację i moment pobytu dziecka
w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie doswiadczenia dzieci
płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu wychowania
przedszkolnego.
14.Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę mozliwosci dzieci,
ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrazania swoich stanow emocjonalnych, komunikacji
oraz chęci zabawy. Wykorzystują kazdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną
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prowadzącą

do

osiągnięcia

dojrzałosci

szkolnej.

Sytuacje

edukacyjne

wywołane

np. oczekiwaniem na poznanie liter skutkują zabawami w ich rozpoznawaniu.
15.Organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli
powtarzających się systematycznie fazach, ktore pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie
pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczenstwa i spokoju, zapewniając
mu zdrowy rozwoj.
16.Nauczyciele systematycznie informują rodzicow o postępach w rozwoju ich dziecka,
zachęcają do wspołpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz opracowują
diagnozę dojrzałosci szkolnej dla tych dzieci, ktore w danym roku mają rozpocząc naukę
w szkole.
17.Przedszkole organizuje w zaleznosci od potrzeb:
1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju,
2) zajęcia rewalidacji indywidualnej,
3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady
i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia językowe.
18.Organizacja oraz prowadzenie wyzej wymienionych zajęc odbywac się będzie na zasadach
okreslonych w odrębnych przepisach.

ROZDZIAŁ V
ZAKRES ZADAN NAUCZYCIELI I PRACOWNIKOW PRZEDSZKOLA
§19
Pracownicy przedszkola
1.Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracownikow okreslają
odrębne przepisy.
2.Szczegołowy zakres obowiązkow pracownikow administracji i obsługi ustala dyrektor
przedszkola .
3. Do zadan wszystkich pracownikow przedszkola nalezy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy;
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placowce;
3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;
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4) przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze
przepisow pozarowych;
5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia;
6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad wspołzycia społecznego;
§ 20
Wicedyrektor
2.Wicedyrektor przedszkola przy wspołpracy z dyrektorem i pracownikami administracji
oraz obsługi:
1) Sprawuje nadzor pedagogiczny, w tym w szczegolnosci w zakresie realizacji

podstawy programowej wychowania przedszkolnego i programow przyjętych
do realizacji w przedszkolu.
2) Ustala organizację pracy przedszkola, w tym takze wspołpracę z rodzicami.
3) Organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli, innych pracownikow przedszkola
oraz nadzoruje przebieg awansu zawodowego nauczycieli w powiązaniu z oceną
ich pracy.
4) Wspołdziała z pracownikami administracji i obsługi w zakresie wszystkich spraw

dotyczących dzieci, pracownikow i rodzicow, w szczegolnosci dotyczących
ewidencjonowania pobytu dzieci w przedszkolu i czasu pracy pracownikow.
5) Przestrzega tajemnicy słuzbowej i chroni dane osobowe dzieci i rodzicow.
6) Zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecnosci.
7) Wspołdziała z dyrektorem przedszkola w zakresie oceniania pracy pracownikow,
w tym w szczegolnosci ustalania wysokosci premii i nagrod, wyznaczania kar.
8) Czuwa nad przestrzeganiem bezpiecznych i higienicznych warunkow edukacji
i pracy.
9) Wspołdziała z osobą prowadzącą i dyrektorem w zakresie wyboru kierunkow
rozwoju przedszkola.
10)Dba o jakosc pracy poszczegolnych pracownikow, w tym w szczegolnosci motywuje
do rzetelnego wykonywania zadan wynikających z obowiązkow na danym
stanowisku pracy.
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11)Wykonuje inne obowiązki polecone przez osobę prowadzącą lub dyrektora nieujęte
w zakresie obowiązkow, ale niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania
przedszkola.
12)Organizuje

zywienie

dzieci,

w

tym

w

szczegolnosci

sprawuje

nadzor

nad prawidłowym wykorzystaniem surowcow do sporządzania posiłkow, dba
o prawidłowy przebieg pracy kuchni.
13)Wicedyrektor ma prawo podejmowania i wydawania decyzji w zakresie wszystkich
spraw wynikających z zakresu obowiązkow.
§ 21
Nauczyciele
1.Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekunczą zgodnie
z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami,
odpowiada za jakosc i wyniki tej pracy.
2.Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za zdrowie i bezpieczenstwo powierzonych
mu dzieci. Troska o pełne bezpieczenstwo dzieci jest priorytetem wszelkich jego działan.
3.Nauczyciel w szczegolnosci:
1) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP i potrzebami psychofizycznymi
dziecka (zmiennosc ruchu, wytrzymałosc fizyczna);
2) ustala wspolnie z dziecmi zasady i normy obowiązujące w oddziale, umowy
i zasady bezpiecznego zachowania się w roznych sytuacjach (w sali, łazience, w trakcie
zabaw ruchowych w sali i ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, podczas posiłkow);
3) wdraza dzieci do zgodnej zabawy z rowiesnikami;
4) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę;
5) dba o bezpieczenstwo i zdrowie dzieci ze szczegolnym uwzględnieniem godzin
6) w momencie rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania oddziałow łączonych, zgodnie
z zatwierdzonym harmonogramem;
7) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci ani na chwilę bez opieki;
gdy nauczyciel musi wyjsc, oddziałem powinna zając się osoba z obsługi (wozna, pomoc
nauczyciela); nauczyciel powinien ograniczyc do minimum swoją nieobecnosc;
8) nie pozostawia dzieci w oddziale bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika –
w

takiej

sytuacji

dyrektor

ma

prawo

polecic

nauczycielowi

w oddziale;
9) wspołdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom
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pozostanie

bezpiecznego pobytu;
10) informuje rodzicow o zasadach bezpieczenstwa obowiązujących w przedszkolu,
w oddziale (kontrakty).
4.Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami
szczegołowymi i wewnętrznymi ustaleniami.
5.Nauczyciel planuje pracę z dziecmi, przygotowując plan pracy:
1) realizuje zaplanowaną tematykę w dowolnym czasie w ciągu jednego lub kilku dni,
tygodnia, miesiąca;
2) plan dnia powinien miec charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie propozycji
dzieci;
3) plan pracy powinien miec zachowaną własciwą proporcję czasową między formami
proponowanymi przez nauczyciela a swobodną działalnoscią dzieci zgodną z podstawą
programową;
4) częsc codziennych zajęc, zgodnie z zasadami higieny i potrzebami zdrowotnymi
przedszkolakow, powinna odbywac się na powietrzu, jezeli tylko pozwala na to pogoda.
6.Do zakresu zadan nauczyciela nalezy:
1)prowadzenie i dokumentowanie obserwacji pedagogicznej, mającej na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci przy wykorzystaniu uzyskanych
informacji o dziecku w planowaniu i realizowaniu pracy indywidualnej; obserwacje
przeprowadza się trzy razy w roku i dokumentuje je arkuszem diagnostycznym;
2)prowadzenie analizy gotowosci dziecka do podjęcia nauki w szkole;
3)opracowanie w oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej
i realizowanie indywidualnego dla kazdego dziecka programu wspomagania
i korygowania rozwoju dziecka;
4)wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolnosci i zainteresowan;
5)stosowanie tworczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania;
6)stosowanie indywidualizacji pracy z dziecmi;
7)planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich
kwalifikacji przez uczestnictwo w roznych formach doskonalenia zawodowego;
8)dbałosc o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych i troska o estetykę
pomieszczen;
7. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejscia do dziecka nauczyciel
otacza indywidualną opieką kazdego z wychowankow i dostosowuje metody i formy pracy
do jego mozliwosci.
8.W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel wspołpracuje ze specjalistami z poradni
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psychologiczno-pedagogicznej i logopedą.
9.Nauczyciel ma prawo korzystac w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora, doradcy metodycznego i rady pedagogicznej.
10.Nauczyciel wspołpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci w ramach
następujących form wspołpracy:
1) uzyskiwania informacji o zadaniach wynikających z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i w danym miesiącu;
2) przekazywania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju poprzez:
a. organizowanie zebran ogolnych i grupowych w zaleznosci od potrzeb;
b. organizowanie indywidualnych spotkan z rodzicami w celu wymiany biezących

informacji o dziecku i dyskusji na tematy wychowawcze;
c. przeprowadzanie wywiadow, rozmow itp. w celu gromadzenia potrzebnych

informacji o rodzinie;
3) uczestnictwa rodzicow w uroczystosciach;
4)prezentowanie na tablicy ogłoszen w szatni, artykułow dla rodzicow o tematyce
pedagogicznej w ramach Pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
5)informowania rodzicow na tematy biezącego zycia oddziału i przedszkola;
6)systematycznego eksponowania prac dzieci.
11.Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwoj dzieci, ich zdolnosci i zainteresowania,
dązy do pobudzenia procesow rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez
wykorzystywanie ich własnej inicjatywy.
12.Nauczyciel wspiera rozwoj aktywnosci poznawczej dziecka, nastawionej na poznawanie
samego siebie, otaczającej rzeczywistosci społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej
o zasob jego własnych doswiadczen.
13.Do zadan nauczyciela nalezy wykonywanie innych polecen dyrektora wynikających
z organizacji pracy w placowce.
14.Dyrektor przedszkola powierza poszczegolne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli,
zaleznie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadan z uwzględnieniem propozycji
rodzicow.
15.Dla zapewnienia ciągłosci pracy wychowawczej i jej skutecznosci wskazane
jest, by nauczyciel prowadził swoj oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci
w przedszkolu.
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§ 22
Zadania pracowników administracyjno-obsługowych
1. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracownikow samorządowych na stanowiskach
urzędniczych, pomocniczych i obsługowych:
1) głowny księgowy,
2) starszy intendent,
3) pomoc nauczyciela,
4) wozna oddziałowa,
5) kucharz,
6) pomoc kuchenna,
7) konserwator.
2. Podstawowym zadaniem pracownikow administracyjno-obsługowych jest zapewnienie
sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu
i jego otoczenia w ładzie i czystosci.
3. Personel obsługowy wspomaga nauczycieli i wspołdziała z nimi w celu zapewnienia dzieciom
bezpiecznych warunkow pobytu w przedszkolu, m.in.:
1) zgłasza wszelkie nieprawidłowosci w działaniu urządzen i wyposazeniu przedszkola,
2) wspomaga nauczyciela (zgodnie z przydziałem czynnosci na dany rok szkolny)
w opiece nad dziecmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych
sytuacjach.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE
§ 23
Prawa i obowiązki rodziców
1. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w roznych formach spotkan oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych,
w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych,
23

imprezach

wewnętrznych

i

srodowiskowych

(wg

kalendarza

imprez

i uroczystosci),
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą,
3) bezposredniego uczestnictwa w codziennym zyciu grupy,
4) wyrazania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli
i przedszkola.
2. Do podstawowych obowiązkow rodzicow dziecka nalezy:
1)przestrzeganie niniejszego statutu oraz regulaminow obowiązujących w przedszkolu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodzicow,
3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
4) terminowe uiszczanie odpłatnosci za pobyt dziecka w przedszkolu wyłącznie
na konto bankowe,
5) przyprowadzanie dziecka najpozniej do godziny 8.10 i odbieranie z przedszkola
do godziny 16.30.
6) zadbanie o upowaznienie do odbioru dziecka osoby zapewniającej dziecku pełne
bezpieczenstwo,
7) niezwłoczne informowanie o nieobecnosci dziecka w przedszkolu.
8) dostosowanie odziezy dziecka do warunkow atmosferycznych oraz niezakładanie
dziecku bizuterii, tj. kolczykow, łancuszkow, bransoletek.
§ 24
Wychowankowie przedszkola
1.Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku okreslonym odrębnymi przepisami.
§ 25
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 szczegolnosci prawo do własciwie zorganizowanego procesu
opiekunczo-wychowawczo-dydaktycznego poprzez:
1) przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami higieny, potrzebami
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dziecka i mozliwosciami placowki,
2) organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb zycia, zdrowe zywienie,
3) własciwie zorganizowany wypoczynek, bezpieczne zazywanie ruchu,
4) uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych w ciągu całego dnia
zgodnie z mozliwosciami percepcyjnymi dziecka,
5) zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych,
6) zaspokajanie potrzeb własnych,
7) doskonalenie i rozwijanie zdolnosci i zainteresowan,
8) przeprowadzanie prostych doswiadczen lub ich obserwowanie,
9) wspołdecydowanie o wyborze zabaw i rodzaju zajęc w danym dniu,
10) zabawę i wybor towarzysza zabawy,
11) ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
12) wyrazanie własnych sądow i opinii,
13) poszanowanie godnosci osobistej,
14) tolerancję,
15) akceptację,
16) zrozumienie indywidualnych potrzeb,
17) poszanowanie własnosci,
18) indywidualne tempo rozwoju.
2.Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegac ustalonych w grupie zasad i reguł (m.in. sprzątac po skonczonej
zabawie i pracy, pilnowac swojej zabawki przyniesionej z domu),
2) przestrzegac ustalonych zasad dotyczących bezpieczenstwa,
3) probowac ubierac i rozbierac się z pomocą osoby dorosłej (3-4-latki), umiec
się ubrac, rozebrac i wiązac sznurowadła (5-6-latki), samodzielnie posługiwac
się sztuccami,
4) samodzielnie załatwiac potrzeby fizjologiczne,
5) wykonywac prace porządkowe na miarę swoich mozliwosci,
6) przestrzegac podstawowych zasad higieny osobistej,
7) szanowac wytwory innych dzieci,
8) godnie reprezentowac przedszkole w kontaktach ze srodowiskiem.
3. W przypadku notorycznego lekcewazenia praw wychowankow lub szczegolnego
wykroczenia przeciw nim pracownikow przedszkola, dziecko osobiscie lub poprzez rodzicow
zgłasza ten fakt wychowawcy.
§ 26
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Skreślenie dziecka z listy wychowanków
1. Rada Pedagogiczna moze podjąc uchwałę upowazniającą Dyrektora do skreslenia dziecka
z listy przedszkolakow w n/w przypadkach:
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecnosci dziecka
w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrazających zdrowiu i bezpieczenstwu
własnemu i innych dzieci oraz braku wspołpracy z rodzicami, mimo zastosowania
przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje
zagrazające zdrowiu i bezpieczenstwu własnemu i innych dzieci, przebiega następująco:
1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem
w formie zajęc indywidualnych i grupowych,
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,
4) rozmowy z dyrektorem,
3. Skreslenia dziecka z listy przyjętych wychowankow w wymienionych przypadkach dokonuje
Dyrektor, stosując ponizszą procedurę:
1) wysłanie do rodzicow lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisow
statutu za potwierdzeniem odbioru,
2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, psychologa
z rodzicami,
3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych,
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisow
statutu i powtarzających się uchybien ze strony rodzicow dziecka,
5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreslenia z listy
wychowankow,
6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o swiadczeniu usług.
4.Skreslenie dziecka z listy przyjętych wychowankow następuje w drodze decyzji
administracyjnej.
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5.Rodzice mają prawo odwołania od decyzji o skresleniu ich dziecka w ciągu 14 dni
od jej otrzymania do Burmistrza Miasta.
§ 27
Zasady przyjęć do przedszkola
1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Węgrow.
2.Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 3 lata, do konca roku szkolnego w roku
kalendarzowym, w ktorym dziecko konczy 7 lat.
3.Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.
4. Wniosek o przyjęcie do przedszkola zawiera:
1) imię,

nazwisko,

datę

urodzenia

i

numer

PESEL

kandydata,

a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu
potwierdzającego tozsamosc,
2) imiona i nazwiska rodzicow kandydata,
3) adres miejsca zamieszkania rodzicow i kandydata,
4) adres

poczty

elektronicznej

i

numery

telefonow

rodzicow

kandydata,

o ile je posiadają,
5) wskazanie kolejnosci wybranych przedszkoli publicznych, publicznych innych form
wychowania

przedszkolnego

(kolejnosc

od

najbardziej

do najmniej preferowanych).
5.Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriow,
o ktorych mowa w § 19 ust. 9, odpowiednio:
1)

oswiadczenie o wielodzietnosci rodziny kandydata,

2) orzeczenie
na

o

potrzebie

niepełnosprawnosc,

kształcenia

orzeczenie

o

specjalnego

wydane

niepełnosprawnosci

lub

ze

względu

o

stopniu

niepełnosprawnosci, lub orzeczenie rownowazne w rozumieniu przepisow 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 zm.),
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwod lub separację, lub akt
zgonu oraz oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, oraz niewychowywaniu
zadnego dziecka wspolnie z jego rodzicem,
4) dokument

poswiadczający

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.),
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5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriow okreslonych
przez organ prowadzący,
6) oswiadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata (jezeli organ prowadzący
okreslił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata).
6. Dokumenty, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2–4, są składane w oryginale, w formie
notarialnie poswiadczonej kopii albo w postaci urzędowo poswiadczonego 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. Dokumenty te mogą byc składane
takze w formie kopii poswiadczanej za zgodnosc z oryginałem przez rodzica kandydata.
7.Oswiadczenia, o ktorych mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialnosci
za

składanie

fałszywych

zeznan.

Składający

oswiadczenie

jest

karnej

obowiązany

do zawarcia w nim klauzuli następującej tresci: „Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej
za

złozenie

fałszywego

oswiadczenia”.

Klauzula

ta

zastępuje

pouczenie

organu

o odpowiedzialnosci karnej za składanie fałszywych zeznan.
8.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej moze ządac dokumentow potwierdzających
okolicznosci zawarte w oswiadczeniach, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wyznaczonym
przez przewodniczącego lub moze zwrocic się do burmistrza, własciwego ze względu
na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okolicznosci.
9.Postępowanie rekrutacyjne jest etapowe.
10.W przypadku większej liczby kandydatow spełniających warunek zamieszkania
na terenie gminy niz liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie następujące kryteria:
1)

wielodzietnosc rodziny kandydata,

2)

niepełnosprawnosc kandydata,

3)

niepełnosprawnosc jednego z rodzicow kandydata,

4)

niepełnosprawnosc obojga rodzicow kandydata,

5)

niepełnosprawnosc rodzenstwa kandydata,

6)

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7)

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. Kryteria wskazane w ust. 10 mają taką samą wartosc.
12.W przypadku rownorzędnych wynikow uzyskanych przez kandydatow na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego lub jezeli po zakonczeniu tego etapu przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane
są pod uwagę kryteria okreslone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia
jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w ktorej
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rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata, muszą pogodzic obowiązki zawodowe
z obowiązkami rodzinnymi oraz lokalnych potrzeb społecznych.
13. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą byc przyjęci do przedszkola, jezeli
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, zgodnie z ust. 1–12, przedszkole nadal
dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatow zamieszkałych
poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne przy zastosowaniu
przepisow ustępow poprzedzających.
14.Jezeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje
wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
§ 28
Komisja rekrutacyjna
1.Postępowanie

rekrutacyjne

przeprowadza

komisja

rekrutacyjna

powołana

przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
2.Do zadan komisji rekrutacyjnej nalezy w szczegolnosci:
1) ustalenie wynikow postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomosci
listy kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych,
2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomosci listy kandydatow przyjętych i kandydatow
nieprzyjętych,
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
§ 29
Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
1.Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomosci w formie listy
kandydatow zakwalifikowanych i kandydatow niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatow oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu
kandydata.
2.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jezeli w wyniku postępowania
rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złozył wymagane dokumenty.
3.Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomosci listę kandydatow przyjętych
i kandydatow nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatow
przyjętych i kandydatow nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.
4.Listy, o ktorych mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomosci poprzez umieszczenie
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na tablicy ogłoszen przedszkola. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatow uszeregowane
w

kolejnosci

alfabetycznej

i

najnizszą

liczbę

punktow,

ktora

uprawnia

do przyjęcia.
5.Dzien podania do publicznej wiadomosci listy, o ktorej mowa w ust. 3, jest okreslany w formie
adnotacji umieszczonej na tej liscie, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji
rekrutacyjnej.
6.W terminie siedmiu dni od daty podania do publicznej wiadomosci listy kandydatow
przyjętych i kandydatow nieprzyjętych rodzic kandydata moze wystąpic 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 ktorym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy
przyjęcia, w tym najnizszą liczbę punktow, ktora uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktow,
ktorą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
8. Rodzic kandydata moze wniesc 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 ktorym mowa w ust. 8, w terminie siedmiu dni od daty otrzymania odwołania
Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola słuzy skarga do sądu administracyjnego.
§ 30
Zasady odpłatności za przedszkole
1.Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krotszym niz pięc godzin.
2.Przedszkole pobiera opłaty za nauczanie, wychowanie i opiekę prowadzone w czasie
przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, ustalony przez organ
prowadzący zgodnie z przepisami Prawa oświatowego, jak rowniez opłaty za korzystanie
z posiłkow.
3.Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłkow nie wlicza się wynagrodzen
pracownikow i kosztow utrzymania stołowki.
4.Termin i sposob wnoszenia opłat za przedszkole:
1) rodzice zobowiązani są do dokonywania wpłat za przedszkole do 10. dnia danego
miesiąca,
2) opłaty dokonują rodzice przelewem (pocztowym, bankowym lub internetowym) na
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konto bankowe przedszkola,
3) wysokosc opłaty za przedszkole naliczana jest na podstawie czasu zarejestrowanego
przez system informatyczny KOMER do rejestracji czasu i kontroli dostępu,
4) w przypadku niestosowania się rodzicow do wymogow odbijania wejscia
i wyjscia dziecka do placowki opłata będzie naliczana w godzinach pracy przedszkola tj.:
(6.30-16.30),
5) zaleganie z odpłatnoscią za przedszkole powyzej trzech miesięcy spowoduje skreslenie
z listy dziecka uczęszczającego do przedszkola,
6) W

przypadku

nieobecnosci

dziecka

w

przedszkolu

rodzic

wchodzący

na teren placowki nie uzywa chipa lecz dzwoni.
5. Sposob dozywiania dzieci niekorzystających z zywienia w przedszkolu:
1) dzieci niekorzystające z wyzywienia w przedszkolu mają mozliwosc spozycia drugiego
sniadania

(przygotowanego

przez

rodzica)

według

zasad

ustalonych

przez dyrektora w porozumieniu z rodzicami.
6. Zasady korzystania z wyzywienia pracownikow przedszkola:
1) z wyzywienia w przedszkolu mogą korzystac pracownicy przedszkola jedynie
za pełną odpłatnoscią na zasadach ustalonych przez organ prowadzący,
2)

w

cenę

posiłkow

wkalkulowane

są

koszty

zakupu

surowca

zuzytego

do sporządzenia posiłkow i ustalony przez dyrektora ryczałt na koszty administracyjnorzeczowe, ktory obejmuje:
a. wynagrodzenie pracownikow przygotowujących posiłki,
b. zuzycie mediow (energii elektrycznej, cieplnej, gazu, wody, sciekow),
c.

inne wydatki rzeczowe związane z zakupem srodkow czystosci.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 31
Dokumentacja przedszkola
1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.Zasady gospodarki finansowej przedszkola okreslają odrębne przepisy.
§ 32
Pieczęcie przedszkola
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1. Przedszkole uzywa okrągłej pieczęci: w otoku Przedszkole nr 2 „Pod Słoneczkiem”
w Węgrowie, w srodku orzeł w koronie.
2. Przedszkole posługuje się pieczątką:

PRZEDSZKOLE NR 2
„Pod Słoneczkiem”
07-100 Węgrow, ul.11Listopada 1
tel.27 792 43 52
NIP 8241606671 REGON 711673148

§ 33
1.Nowelizacja statutu obliguje Dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego
statutu.
2. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo
wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna głosuje
nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
§ 34
1. Statut przedszkola jest dostępny w sekretariacie oraz na stronie internetowej przedszkola.
2. Z dniem wejscia w zycie niniejszego Statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut
Przedszkola.
3. Statut Przedszkola w powyzszym brzmieniu wchodzi w zycie z dniem 1 wrzesnia 2021 roku.

§ 35
Uchwalono Uchwałą nr 1/2021/2022 podczas zebrania Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2021r.
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