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1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

14) ry Pzedszkolu. mogą byĆ prowadzone zĄęcia finansowane zbudżetu Unii Europejskiej.,
Ząęclate sąprzydzielane 7ązgodĄnauczyciela.ZĄęciate nie sąwliczane oo tygocjni'ońÓ!Ó
obowiązkowego. wymiaru godzin dydaktycznycrl ,wyóńowawczych i opiekuńczyó- 'v -

,Rrow,ad.z9nYch bezpoŚrednio z dziećmi lub ńa ich rzecz. Wynjgrodzenia tych nauczycieli nie
uwzględnia się PrzY obliczaniu_kwot wydatkowanych na śreónie-wynagiooŹenie naucz!"i"ii,
o których mowa w ań. 30. ust 3 

§ 4 
- ----J -'-"'

'l.Cele wYchowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 1 przedszkole realizuje
w ramach następujących obszarow edukacyjńych:

kształtowanie umiejętności społecznych dzieci, azwłaszcza porozumiewania się
z dorosłYmi i dziecmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach zadaniowych;
kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznyóh i kulturalnyin, 

'

wdrazanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych umiejętności komunikacyjnych
wsPieranie dzieciw rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosująw póznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności tizycznej dzieci;
wdrazanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraź innych;
wychowani e przez sztukę

- dziecko widzem i aktorem
- różne formy aktywności muzyczno- ruchowej /śpiew, gra, taniec/
- różne formy plastyczne

8) WsPomaganie rozwoju umysłowego dzieci przezzabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych 

;

9) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń;

1O) wy-chowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
11) WsPomaganie rozwoju inte|ektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
14) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowozytnym;
15) Przygotowanie dzieci do posługiwania się- jęŻykiem mńielszości ńaródowej lub

etnicznej lub językiem regionalnym dzieci nalezących do mniejszości narodowych
i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym;

1)

2)

3)

4)

5)

§5

5.1.Do zadańPrzedszkola należy:

zaPewnianie bezpiecznych i higienicznych warunkow pobytu dzieci w przedszkolu oraz
za Pewn ia n ie bezpieczeństwa n a zajęciach org anizowa n ycń przez przedszkole 

;

zorganizowanie systemu opiekuńczo-wychowawczego odpowiednio do istniejących
potrzeb;
kształtowanie środowiska wychowawczego, umozliwiającego pełny rozwójumysłowy,

emocjonalny i flzyczny dzieci w warunkach poszanowania ich godnośĆi osóbistej oraz
wolności światopoglądowej i wyznaniowej;
realizacja programów nauczania, ktore zawierają podstawę programową wychowania
przedszkolnego;

'o=Po=ńuńańie 
mozliwości psych ofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych wychowanków poprzez obsenłację zakonczonąanaliząi oceną gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole, talże wykorzystywanie wyników obŚÓrwacji w
procesie uczenia i nauczania;



6) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznejwychowankom, rodzicom
i nauczycielom stosownie do potrzeb izgodnie z odrębnymi przepisami;

7) organizowanie obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęó dydaktycznych
z zachowan iem zasad higieny psychicznej 

;

8) dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania iwychowania do mozliwości
psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczegolnego dziecka;

9) wyposazanie pzedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umozliwiający realizację
zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań staiutowych

przedszkola;
10) organizacja kształcenia, wychowania i opiekidla dzieci niepełnosprawnych oraz

niedostosowanych społecznie w formach i na zasadach określonych w odrębnych
przepisach;

,t1) wspomaganie wychowawczej roli rodziców;
12) umożliwiinie wythowankom podtrzymywanie poczucia tozsamości narodowej,

etnicznej, językowej i religijnej;
13) zapewnienie, w miarę posiadanych środków, opieki ipomocy materialnej dzieciom

pozostających w trudnej sytuacji materialnej i zyciowej; /uchylony/
t4) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków orazzaplanowanie wsparcia mającego

na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
'15) upowszechnianie wśrod wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie

właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
16) stworzenie warunkow do rozwoju zainteresowań i uzdolnień przez organizowanie

zajęc dodatkowych;
17) rozwijanie u wychowankow dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz

um iejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zd rowi u ;

18) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami,
parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wycńowawczego w przedszkolu;

19) upowszechnianie wśrod dzieci wiedzy ekologiczn ej oraz kształtowanie właściwych
postaw wobec problemów ochrony środowiŚka;

20) zapobieganie wszelkiej dyskrym inacji
21) ochrona wychowanków pizeO'treścijmi, które mogą stanowió zagrożenie dla ich

prawidłowego rozwoju,
22) dokumentŃanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego iwychowawczego,zgodnie

zzasadami okreŚ|onymiw przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji;
23) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej,

a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji.
241dla dzieci niepełnosprawnych ,niedostosowanych społecznie i zagrożonych

niedostosowaniem społecznym ,organ prowadzący przedszkole zapewnia warunki
umożliwiające stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy

§6

Pzedszkole kładzie bardzo duzy nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie
diagnozuje oczekiwania wobec placówki, stwarza' meóhanizmy zapewniające moziiwość
realizaĄi tych oczekiwań.

§7

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele, specjaliśoi
i zatrudnieni pracownicy administracyjno- obsługowi we wspołpracy z rodzicami, poraOnią
psychologiczno-pedagogiczną, z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi
ikulturalnymi, a takze w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę.



RozDzlAŁ ll!

Sposoby reatizacji zadańprzedszkota

§8

1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest
w oparciu o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z pzyjętymi
prog ramam i wychowan ia przedszkol neg o dla poszlczególnych g ru p.
2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych
w podstawie prog ram owej wychowa n i a przedszkol neg o.
3. Program wychowania pzedszkolnego zawiera:
1) szczegołowe cele edukacyjne;
2) tematykę materiału edukacyjnego;
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
4. Nauczyciel oddziału może wybraó program wychowania pzedszkolnego spośród
programów zarejestrowanych i dopuszczonych przez MEN lub:
1) opracować program samodzielnie lub wąwspółpracy z innymi nauczycielami;
2) zaproponować program opracowany pżez innego autora ( autorów);
3) zaproponować program opracowany pżez innego autora wrazz dokonanymi zmianami.
5. Pzed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w pzedszkolu,
dyrektor przedszkola moze zasięgaó opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego,
posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu
nauczycieli i specjalistow, zatrudnionych w przedszkolu.
6. Nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego.
7. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola.
8. Dopuszczone do uzytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią
zestaw programów wychowania przedszkolnego.
9. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
wychowania przedszkolnego całości podstawy programowejwychowania przedszkolnego,

§9

1. Dyrektor pzedszkola powierza każdy oddział przedszkolny /integracyjnytopiece dwojga
nauczycieli lprowadzącemu iwspomagającemu/, zwanych dalej wychowawcamigrupy.
2. Dyrektor przedszkola zapewnia zachowanie ciągłości pracy wychowawcze1 pzez cały
okres funkcjonowania grupy.
3. W pzedŚzkolu dodatkowo zatrudnieni są specjaliści, ktorzy prowadzą praę indywidualną
i grupowąz dziecmi niepełnosprawnymi orazish iodzicami.
łlticzOę nauczycieliw poszczególnycrl ÓOJii"i".ń,co;;k, zatwierdzaorgan prowadzący,

§10

1 .Przedszkole wydaje informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej. lnformacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego popzedzającego rok
szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo moze rozpocząó naukę w szkole
podstawowej. lnformację o gotowości dziócka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obsenłacji pedagogicznych dzieci
objętych wychowaniem przedszkolnym.
2. Ztytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkole informacji w
zakresie nauczania,wychowania oraz opieki dotyczące ich dzieci , nie mogąbyó pobierane
od rodziców opłaty ,bezwzględu na postaó i sposób przekazywania tych informacji.



§11

pzedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęc
w przedszkolu oraz w czasie ząęć poza pzedszkolem popżez:
1) realizację pżez nauczycieli zadań zapisanych & 83 w niniejszym statucie;
2) zagospodarowanie czasu przebywania w pzedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według
zasad,.
a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę,. w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, pży niewielkim udziale nauczyciela,
b) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci - jedną czwańą czasu),
dzieci spędzająw ogrodzie pzedszkolnym, na boisku, w parku, na wyóieczCe (organizowanó
są §ry i zabawy ruchowe, zĄęcia spońowe, obsenłacje przyrodnicze, §orządkowe
i ogrodnicze),
c)-najwyzej'leOną piątą czasu zajmują róznego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane
według wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas - dwie piąte czasu nauczyciel za§ospodarowuje dowolnie (czynności
opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne),
3) opracowanie miesięcznych planóń pracy pżez nauczyciela, który uwzględnia:
równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, roznorodnosc zajęć w iaioym
dniu;
4) pzestueganie liczebności grup;
5i odpowied'nie oświetlenie, wóntyiaclę i ogrzewanie pomieszczeń;
6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;
7). prowadzenie z4ęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizaĄami
zajmującymi się ruchem drogowym;
8) kontrolę obiektów budowlanych nalezących do przedszkola pod kątem zapewnienia
bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów
dokonuje dyrektor pzedszkola, co najmniĄ razw roku;
9) umieszczenie w widocznym miejscu plańu ewakuacji przedszkola;
10) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyrażny i tnłały;
11) zabezpieczenie szlakóW komunikacyjnycl. wyCrloOzącycn poza teren przedszkola
w sposób uniemozliwiający bezpośrednie wyjŚcie najezdnięl
12) ogrodzenie terenu przedszkola;
rcj zóOezpieczenie otworow kanaliizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;
14) zabezpieczenie pzed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni
i pomieszczeń gospod arczych;
t'S; wyposa="ń schodów w balustrad y z poręczami zabezpieczającym i przed ewentualnym
zsuwaniem się po nich. Otwańą przestzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się
kratami;
łbJ;fi"r"zenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki
zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcĘ o zasadach
udzielania tej pomocy;
17) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym
dzieci niepełnosprawnych ;

18)zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach
i wycieczkach poza teren przedszkola;
1 9i pueszkoten ie ńauczycieli *,"[r".i" udzielan ia pienruszej pomocy.





1 ) zaięć specja listycznych : korekcyj no-kom pen sacyj nych, logo pedycznych,
socjoterapeutycznych oraz i n nych zajęć o cha rakteze terapeutycznym ;

2) zajęc psychoedukacyjnych dla dzieci i rodziców;
3i poiiO i kónsultacji i waisztatów dla .:;' nauczycieli;

Objecie dziecka zajęciami dydaktyczno- wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody
rodzica,

§17

ZĄęcia dydaktyczno - wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe
roczne pzygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć
z zakresu określonych zĄęć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
wychowania puedszkolnego. ZĄęcia prowadzone są pzez nauczycieli poszczególnych
grup, Liczba uczestnikow zĄęć wynosi ".. 

:;; 

dzieci

Za zgodąorganu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno -
wyrównawczych moze byćniższa, niz określona w § 17.

Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej przedszkola są

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne ;

2) dodatkowe zĄęcia edukacyjne;

a) nauka języka nowożytnego innego niż języK nowozytny nauczany w ramach
obowiązkowychzĄęć edukacyjnych ,o których mowa w pkt. 1

b) zdlęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa ,lecz program
nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów
nauczania

3) zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych

4) zalęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej

- korekcyjno - kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne
trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający pzygotowanie w
zakresie pedagogiki korekcyjnej, terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi od 2
do 5 dzieci;

- logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia
komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie
logopedii; liczba uczestników zĄęć od 2 do 4 dzieci;

- socjoterapeutyczne oraz inne zalęcia o charakterze terapeutycznym,

10



5) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

ZĄęcia wymienione w pkt.1,2,5 mogą byó prowadzone z udziałem wolontariuszy

§20

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zĄęcia
specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości
psychofizycznych ucznia. lndywidualizaĄa pracy z wychowankiem na obowiązkowych
i dodatkowych zajęciach polega na:
1) dostosowywaniu tempa pńv do możliwości percepcyjnych dziecka;
2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do móziiwości percepcyjnych,

intelektualn y ch i fizy cznych dziecka;
3) pzyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętnościdziecka;
4) różnicowaniu stopnia trudności iform pracy podczas ząęc.

2, W pzedszkolu kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci niepełnosprawne
,niedostosowane społecznie ,wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy
.Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program
nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości
psychofizycznych ucznia ,Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia
indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego uwzględniającego zalecenia
zawarte w olzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego

3. Dla dziecka objętego wczesnym wspomaganiem rozwoju ijego opiekuna z miejsca
zamieszkania dziecka do pzedszkola ,Gmina może zorganizować bezpłatne dowożenie
aw razie potrzeby także bezpłatnąopiekę nad dzieckiem w czasie dowozenia.

§21

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi
decyduje dyrektor przedszkola.

Dyrektor przedszkola dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa
formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i liczbę godzin potrzebną na ich realizację.
Z wnioskiem o puydział potrzebnej liczby godzin i etatów występuje do organu
prowadzącego.

§22

7I



O zakończeniu udzielania pomocy w formie z4ęć dydaktyczno-wyrównawczych lub
sPecjalistYcznYch decyduje dyrektor pzedszkola na wniósek rodziców lub nautzyciela
prowadzącego zajęcia.

§23

1- .Zajęcia Psychoedukacyjne organizuje się w celu wspomagania wychowawczej funkcji
rodzinY, zaPobiegania dysfunkcyjnym zachowaniom dziecka oraŹ wspierinia ich rozwoju.

2, Zalęcia Psychoedukacyjne prowadzą w zalezności od potrzeb pedagog, psycholog lub
logopeda. zĄęcia są organizowane dla grup liczących nie mniej niż 10 osón]

§24

PoradY,.konsultacje, warsztaty dla rodziców udzielają , w zależności od potrzeb nauczyciele i
specjaliści w terminach podawanych na tablicy ogłośzeń dla rodziców.

§25

, 
Do zadań logopedy tjeżelijest utworzone stanowisko/ należy:

1) PzeProwadzenie wstępnych badań dzieci z grupy zerowej i pięcioletniej w celu ustalenia
stanu mowy,. w tym mowy głośnej i pisma wytypowanie dzieci do pomocy
logopedycznej;

2) diagnozowanie dzieci z grup młodszych pod kątem wady wymowy na prośbę rodziców
lub nauczyciela;

3) prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych zdziećmi;

4) utzYmYwanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwi-
czeń - udzielanie instruktazu dla rodziców;

5) udzielanie instruktazu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logope-
dYcznYch, usprawniających nauądy ańykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u Ózieci
wym ag ających pomocy log opedy cznej;

6) Prowadzenie terapii logopedycznej poprzez prowadzenie razw miesiącu ćwiczeń logope-
dycznych we wszystkich grupach przedszkolnych;

7) prowadzenie pomocy psychologiczno -pedagogicznej;

8) stała współpraca z pedagogiem i nauczycielami prowadzącymi zĄęcia korekcyjno -kom-pensacyjne;

9) organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju
mowy;

10) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;

11) Prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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§26

Do zadań pedagoga ljeżelijest utwozone stanowisko/ nalezy:

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie Wzyczyn niepowo-
dzeń edukacyjnych;

2) określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy psychologiczno -| pedago-
gicznej;

3) organizowanie i prowadzenie róznych form pomocy psychologiczno -pedagogicznej,
odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programy
wychowania przedszkolnego w stosunku do dzieci z udziałem rodziców i wychowaw-
ców;

5) działanie na rzeczzorganizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej;

6) prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych porad
w zakresie wychowania.

7) wspomaganie i pomoc nauczycieli w realizacji dopuszczonych do uzytku programów
wychowan ia przedszkolnego;

8) diagnozowanie dojzałości szkolnej;

9) opracowywanie programów profilaktycznych, w przypadku potrzeby ich posiadania.

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§27

Do zadań psychologa ljeżelijest utwozone stanowisko/ nalezy:

1) pzeprowadzanie badań psychologicznych dzieci i ustalanie na ich podstawie po-
tencjalnych mozliwości dziecka wytypowanego drogą obsenłacji lub badań son-
dazowych, atakże zgłaszanych puez rodziców;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju dziecka,
określenia form pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w tym działań profi-
laktycznych, mediacyjnych i intenłencyjnych wobec dziecka, rodziców i na-
uczycieli;

3) organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologiczno - pedago-
gicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli;

4) badanie i diagnozowanie dojrzałości szkolnej;

5) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców;

6) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych;
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7) prowadzenie zĄęć terapeutycznych z dziećmi, zgodnie z posiadanymi kwalifi-
kacjami;

8) opiniowanie na użytek władz oświatowych, zdrowia i sprawiedliwości sytuacji
podopiecznych dzieci, po otrzymaniu pisemnego wniosku od tych instytucji

9) wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programów wy-
chowawczego i profilaktyki ( o ile jest taki wdrozony).

10) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepi-
sami.

§28

Przedszkole zapewnia dzieciom z orzeczoną niepełnosprawnością lub
niedostosowanych społeczn ie:

1) realizaĄę zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalne-
go;

2) odpowiednie warunkido pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki
dydaktyczne;

3) realizaĄę programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywi-
d ua l nych potrzeb ed u kacyj nych i m ozl iwości psychofizy czny ch dziecka ;

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

§29

1.Wymiar godzin z4ęć rewalidacyjnych ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem
prowadzącym ( od 2 do 5godzin),

2) Określone są rodzaje zajęó rewalidacyjnych, które powinny być w szczególności
uwzględnione w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych
dla uczniów niewidomych, niesłyszących, z afaĄąIub z autyzmem, w tym z zespołem
Aspergera.

3) Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka będzie dokonywana co
najmniej dwa razy w roku szkolnym.
4) lndywidualny program edukacyjno-terapeutyczny będzie musiał byó opracowany
w terminie:
a)do 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego
realizowanie wychowania przedszkolnego albo kształcenie specjalne odpowiednio
w przedszkolu,
b)30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
c)30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program -
w przypadku, gdy dziecko kontynuuje wychowanie pzedszkolne albo kształcenie
odpowiednio w danym przedszkolu.
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§30
1. Dzieci podlegające obowiązkowemu ,o&ńóru przygotowaniu przedszkolnemu, którym

stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola obejmuje się
indywidualnym obowiązkowym rocznym pzygotowanilń przeorrdinvr. - -

2. lndYwidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor
szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i na podstawie orzeĆzenia wydanego
Przel zesPÓł orzekąący w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tymporaolni
sPecjalistyczną. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w Śposón zapewniający
wykonanie określonych w orzeczeniu zalecen dotyczących warunków realizacji potrzób
edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psycholog iczno-pedagog icznej,
3. Zalęcia indywidualnego przygotowania pzedszkolnego są p}owadzon e z dzieckiem przez
jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych ząęć.
4. Zaięcia indywidualnego plzygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu
dziecka, w domu rodzinnym.
5. Ząęcia indywidualn'ego pzygotowania przedszkolnego mogą być organizowane
odpowiednio:
1) z grupąw pzedszkolu, albo;
Z) inóyńiOualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola
w zakresie okreŚlonym w orzeczeniu w odniesieniu do dziecka, którego stan zdrowia
znacznie ut ru d n i a uczęszczani e d o p zed sz ko l a.
6. W indywidualnym niuczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia
przedszkolnego kształcenia ogólnego, dostosowane do potrzeb i mozliwóści
psychofizycznych dziecka.
7. Na wniosek ."u;;;;;;T" prowadzącego zajęcia indywidualne przygotowanie pzedszkolne
dyrektor moze zezwolić na odstąpienie od realizaĄi niektórych treści wynikającychz podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do moziiwóści
psychofizycznych wychowanka orazwarunków, w których zalęcia sąrealizowane.
8. Dyrektor przedszkola odpowiada za realizaĄę zatecóń wynłtalącycrl z oueczenia
o potzebie kształcenia specjalnego ucznia.
9.Na podstawie orzeczenia, dyrektor pzedszkola ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia
ząęĆ indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres pomocy
psycholog iczno-pedagog icznej.
10. Tygodniowy wymiar godzin zĄęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego
realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu Ćo
najmniej 2 dni.
1O: Wyóhowankom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan
zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze
Środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor pzedszkola w miarę
Posiadanych mozliwości, uwzględniając zalecenia zawańew orzeczeniu oraz aktualny stań
zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w zyciu przedszkola

§31

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej
z Powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez losowych poprzez występowanió
o pomoc do Rady Rodziców, sponsorów i organizacji.

§32

1. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego
ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków pzedszkolu.
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2) przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania
zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4) powołuje komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną gdy zachodzi taka potrzeba;
5) sprawuje nadzor pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6) przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niz dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski
wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności pzedszkola;
8) przedstawia do 31 sierpnia kazdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego
nadzoru pedagogicznego;
9) dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
10) wspołpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców;
11) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszen i organizacji,
ktorych celem statutowym jest działalnośó wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie
i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opieku nczej w przedszkolu 

;

12) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje wychowankom nauczanie
indywidualne; / uchylony /
13) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach określonych w statucie
i decyduje o jej zakończeniu
14) w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje dla dzieci z orzeczoną
niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym zajęcia rewalidacyjno-
wychowawcze;
1Ś) zawiadamia w terminie do 30 września kazdego roku szkolnego dyrektora szkoły
podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizaĄi obowiązkowego rocznego
przygotowania przedszkolnego przez dzieci pzyjęte do przedszkola, ktore temu
obowiązkowi podlegają
16) dopuszcza do uzytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę
Pedagogiczną;
17) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem izawiadamia
o tym organ prowadzący i nadzorujący;
'18) inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
19) stwarza warunki umozliwiające podtzymywanie tozsamości narodowej, etnicznej
językowej wychowankom, w przypadku, gdy zachodzi taka potrzeba;
20) opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
2'1) powołuje Komisję rekrutacyjno- kwalifikacyjną , gdy zacho dzi taka konieczność,
22) skreśla z listy przyjętych do przedszkola, z zachowaniem zasad określonych w § 87
statutu;
23) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie
organizacji praktyk studenckich.

2. Dyrektor organizuje działalnośc przedszkola, aw szczególności.
1) opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny;
2) przydziela nauczycielom stałe prace i zĄęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego
oraz dodatkowo płatne zĄęcia dydaktyczno- wychowawcze lub opiekuńcze;
3) określa i ustala sposoby dokumentowania pracy wychowawczo -dydaktycznej;
4) ustala wykaz materiałów niezbędnych nauczycielowi do wykonywania czynności
wchodzących w zakres jego obowiązkow, stosownie do specyfiki przedszkola;
5) zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań pzedszkola,
a w szczególności nalezytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunkow
pobytu wychowanków w budynku przedszkolnym i placu zabaw;
6) dba o właściwe wyposazenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
7) egzekwuje przestrzeganie przez pracownikow przedszkola ustalonego porządku oraz
dbałości o estetykę i czystośó;
8) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarcząprzedszkola;
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9) opracowuje projekt planu finansowego pzedszkola i przedstawia 9o celem zaopiniowania
Radzie Pedagogicznej:
10) dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzial ność za ich prawidłowe wykozysta n ie ;

11) dokonuje co najmniĄ raz w ciągu ioku przeglądu technicznego budynku i stanu
technicznego uządzeń na placu zabaw,
12) organizuje prace konsenrvacyjno-remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
'13) powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku placówki;
14) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji placówki
zgodnie z odrębnymi przepisami;
15) organizuje i sprawuje kontrolę zaządczązgodnie z ustawą o finansach publicznych;

3. Dyrektor prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauezycielami i innymi pracownikami
przedszkola;
Ż1 Ookonule oceny pracy nauczycieli;
3) opracowule re§uiamin wynagradzania pracowników samorządowych;
4) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stazu na stopień awansu zawodowego;
5) przyznĄe nagrody dyrektora olaz wymierza kary porządkowe nauczycielom
i pracownikom administracji i obsługi przedszkola;
6) występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróznienia dla nauczycieli
ipracowników;
7) udziela urlopów zgodnie zKarląNauczyciela i Kodeksem pracy;
8) załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
9) wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
10) wyldaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego
11) pzyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie zzasadami opracowanymi przez
organ prowadzący;
12) dysponule ŚróOXami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
13) określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
14) współdziałaze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień zutiązków do opiniowania
i zatwierdzania, wynikających z ustawy o związkach zawodowych i pzepisów szczególnych;
15) wykonuje inne zadania wynikające, ,r"J; prawa

Dyrektor prowadzi zĄęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora przedszkola.
Dyrektor wspołpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym
ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§40

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.

§41
W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,

§42
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą braó udział z głosem doradczym osoby
zapfaszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,
w tym przedstawiciele stoważyszen i innych organizacji, których celem statutowym jest
działalność opiekuńczo -wychowawcza.

§43
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Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1) uchwala regulamin swojej działalności;
2) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny;
3) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eńsperymentu pedagogicznego;
4) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy zapisane dziecko;
5) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli i zatwierdza plan WDN;
6) uchwala statut pzedszkola i wprowadzane zmiany do statutu.
7) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad placowką pżez organ sprawujący nadzor pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy placówki.

§44

Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniuje:
1) pzedszr-olńy zestaw programow wychówania pzedszkolnego pzed dopuszczeniem ich
do uźytku przez dyrektora;
2) propozycje dyiekto ra przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
w ramach wynagrodzenia zasadniczego orazw ramach godzin ponadwymiarowych;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróznień;
4) projekt finansowy pzedszkola;
5) wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora przedszkola;
6) pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
7) ramowy rozkład dnia w przedszkolu;
8) organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;
9) wydaje opinie w sprawie przedłuzenia powiezenia stanowiska dyrektora.

§45

Rada Pedagogiczna ponadto:
1) pzygotowule prolÓrt zmian (nowelizacji) statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania
tekstu jednolitego statutu;
2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora przedszkola;
3) uczestniczy w rozwięywaniu spraw wewnętrznych przedszkola;
4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora pzedszkola;
5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do
organu prowadzącego;
6)- wybiera swoich- przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora
pzedszkola;
7) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny
pracy;
8) zgłasza i opiniuje kandydatow na członków komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

§46

Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku
szkolnego, po zakończeniu pieruvszego okresu, po zakończeniu rocznych zĄęć lub w miarę
potrzeb, Zebrania mogą być organizowane na wniosek dyrektora, organu prowadzącego,
organu nadzorującego, Rady Rodziców lub, co najmniej 113 jej członków.
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§47

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane
zwykłąwiększością głosow w obecnoś.', ." 

;];niej 

połowy jej członków.

Dyrektor pzedszkola wstrzymuje wykonan,ie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.
O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór
pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po
zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstzygnięcie organu sprawującego nadzór
pedagog iczny jest ostateczne.

§49

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do
nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą
naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych
pracowników pzedszkola' 

§ 50

Protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie elektronicznej
z wykorzystaniem technologii informatycznej, zabezpieczającej selektywny dostęp do
protokołów oraz rejestrator historii zmian i ich autorow, a także umożliwiający sporządzenie
protokołów w formie papierowej. W terminie 10 dni od zakończenia roku sŹt<binego dokonuje
się wydruku papierowego wszystkich protokołow, Ostemplowane i przesznurowane
dokumenty przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie tnstrukcją archiwizacyjną.

§51

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców.
2. Rada Rodzicow jest kolegialnym organem przedszkola.
3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców pzed innymi organami przedszkola.
4. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech pzedstawicieli kazdego oddziału
przedszkolnego.
b. WyOory Ęrezentantów rodziców kazdego oddziału, przeprowadza się na pienłszym
zebraniu rodziców w kazdym roku szkolnym w tajnych wyborach.
6. W wyborach, o ktorych mowa w ust. 5 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic ( prawny
opiekun).
7. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
2) szczegołowy tryb wyborów do Ridy RÓdzicow;
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
8. Regulamin Rady Rodziców nie moze być sprzeczny zzapisami niniejszego statutu.
9. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
żr ódeł. Zasady wydatkowin ia f u nd uszy określa Re g u l a m i n 

-R 

ady Rodz i cow.
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§52

1Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących :uchwala regulamin swojej
działalności.
2 Rada Rodziców przedszkola z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan pzedszkola
i występuje z wnioskami do dyrektora , rady pedagogicznej ,organu prowadzącego
przedszkole oraz do wojewódzkiej rady oświatowej ,w szczególności w sprawach organizacji
ząęć

- dodatkowe zajęcia edukacyjne , w tym nauczanie języka nowozytnego innego niż
nauczanego w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych ,

- zĄęcia dla których nie została ustalona podstawa programowa ,lecz program
nauczania tych zajęc został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania

- zĄęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej ,

- zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.

§53

Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących ma prawo do:
1) opiniowania oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stazu na piśmie w terminie
14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego
nauczyciela,
2) opińiowania programu i harmonogramu poprawy efektywności wychowania i kształcenia,
w pzypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
3) opiniowania wprowadzenia dodatkowych zajęć.

§54

Rada Rodziców moźe:
1) wnioskować do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem
nauczyciela stazysty;
2) występowac do dyrektora przedszkola, innych organów przedszkola, organu
sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnióskami i opiniami we
wszystkich sprawach przedszkola ;

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na
stanowisko dyrektora przedszkola ;

4) delegowac swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ
nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

§55

Zasady współpracy organów przedszkola:
{.Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego
szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji puez każdy organ
w granicach swoich kompetencji.
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2. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalnośó na rok szkolny. Plany działań powinny
być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są
dyrektorowi przedszkola w celu ich powielenia i przekazania kompletu kazdemu-organowi
pzedszkola.
3. Każdy organ po analizie planow działania pozostałych organów, może włączyć się do
realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie
naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4. Orginy pzedszkóla ńogą'zapras=a{ na swoje planowane lub doraźne zebrania
pzedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5. Uchwały organów pzedszkola prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji
stanowiących (oprócz uchwał personalnych) podaje się do ogólnej wiadomości popzez ich
wywieszenie na tablicy ogłoszeń.
6. Rodzice przedstańi4i swole wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez Radę
Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej posiedzeniu.
7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków,
8. Rodzice i nauczyciele współdziałĄąze sobąw sprawach wychowania, opieki i kształcenia
dzieciwg zasad ujętych w
9, Wsze'ikie .pr.*y'.porne rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola z zachowaniem drogi
słuzbowej i zasad określonych w & Uu r'.'u'| 

uu

Rozstzyganie sporów pomiędzy organami pzedszkola.
1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców:
1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji nalezy do
dyrektora przedszkola;
2j pzed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem
każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3) dyrektor pzedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów -
strony sporu;
4) o sposobie rozstrzygnięcia sporu dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych
w terminie 14 dni od otrzymania wniosku;
2. Spory między organami przedszkola a dyrektorem rozpatruje zespól mediacyjny. W skład
zespołu mediacyjnego wchodzi po jednym pzedstawicielu organów przedszkola, z tym, żs
dyrektor pzedszkolaWznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3. Zespol mediacyjny w pienłszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne,
aw przypadku niemoznoŚci rozwiązania sporu podejmuje w drodze głosowania jako decyzję.
4. Strony sporu są zobowiązane przyiąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako
r ozł,tiązanie ostatecz n e.
5. Kaz'dej ze stron przysługuje wniesienie zażaleniado organu prowadzącego,

^,^--::1: 

=::: 
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O rga n izacjapłzedszkota

{.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w zblizonym wieku, z uwzględnieniem ich potzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju

i stopnia niepełnosprawności.
2. Llczbadzieciw oOOziale nie moZe przekraczać25.
3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego pzedszkole, liczba
dzieci w oddziale może być niższa.
5. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 11 godzin dzienne: od 6.00 do ,17.00.



6. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem
przenv ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola,
7. lnformację o pżerwie wakacyjnej w danym roku podaje dyrektor do wiadomości rodziców,
8, Podczas przerwy wakacyjnej rodzice mogą zapisać dziecko do innego pzedszkola
dyzurującego.
Z. OOUierańie dzieci z przedszkola truva do godziny 17.0O.
8. Podstawa programowa jest realizowana w 9odzinach 8, OO - 13.0O,

§58

Do realizacj i zadaństatutowych przedszkole posiada:
1) 4 sale do zajęć dla poszczegolnych grup;
2) kuchnię;
3) szatnię dla dzieci;
łj pomleŚzczenia administracyjne i gosp odarcze;
5) pokój ząęć psych ol og i czn o-iog opedycznych ;

5) plac zabaw wyposazony w urządzenia do zabaw i cwiczeń rekreacyjnych.

§59 
:

Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie
programu wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do uzytku w pzedszkolu przez
dyrektora przedszkola.

Godzina ząęćw przedszkolu trwa .'-.r' 
::'
§61

1. Na wniosek rodziców /prawnych opiekunow/ w pzedszkolu mogą byc prowadzone
zajęcia dodatkowe. / uchylony /
2.- Ćzas tnruania z4ęć pro*a'dronych dodatkowo, w szczególności nauki języka obcego,
nauki religii i zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do mozliwości rozwojowyń
dzieci iwynosić:
1) z dzieĆmi w wieku 3 - 4lat- około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5 - 6 lat - około 30 minut.
3.Zalęcia dodatkowe mogą prowadzić nauczyciele zatrudnieniw przedszkolu lub nowo
zatrudnieni nauczyciele z odpowiednimi kompetencjami do prowadzenia ząęć zgodnie z
zasadami określonymi przez organ prowadzący.
4. Nauczyciel - wychowawca grupy w trakcie odbywania się zajęć ma okienko

§62

1. Przedszkole, na życzenie rodziców ( prawnych opiekunów) organizuje naukę religii dla
grupy nie mniejszej niż 7 osób z oddziału.
Ź. W przypadku mniejszej liczby dzieci, których rodzice ( prawni opiekunowie) złożyli
pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce religii, naukę religii prowadzi się w grupie
łączonej.
3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu dwa razy wtygodniu po 0,5 godziny.

§63

G ru py m iędzyoddziałowe.
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DYrektor moze. podjąĆ decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno
-wych owaw czy ch w g ru pach m iędzyoddziałowych, łączonych.
1. Grupa łączonajest tworzona na okres rokr-Lszkolńego w godzinach 6.oo - 7.oo i 15,o0 -
17:00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie rano i póżno
odbiera nym i z przedszkola.
2. llośc d2ieci w grupie łączonej nie moze przekraczac 25.
3. W okresacń 

'nistiój 
frekwencji Ozieci (ferie iiro*", ferie wiosenne, okresy

PrzedŚwĘeczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor przedszkoló
moze polecic łączenie oddziałów zzachowaniem liczebności w grupie.
4. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe ząęć ńogą odbywać się w grupach
o strukturze łączonej, zgodnie z Regulaminem OrganizacjiWycieczek.

§64

Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch
nauczycieli , zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

AAĘ§65

Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciele
opiekująsię danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do prŹedszkola.

§66

1. Szczegółową orga nizację wychowani a, nal)czania i opieki w danym roku szkolnym
okreŚla arkusz organizacji pzedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz
organ izacyj ny zatwierd za olgan prowadzący przedszko le.
2. w arkuszu organizacyjnym przedszkola określa się w szczególności:
a) liczbę oddziałów,
bi liczbę dziecizapisanych do placówki,
cj czas pracy porr"."g-ólnych oddziałow,
d) czas pracy pracowników niepedagogicznych,

e) ogólną liczbę godzin pracy finińsowanych ze środkow przydzielonych przez organ
prowadzący,
b liczb§ ńi"lr. w placówce,
g) liczbępracownikówprzedszkola,
h) liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą
mogli pzystąpiĆ w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub
egzaminacyjnych, orazwskazuje się nĄbliższe terminy żożeniaprzez nauczycieiiwniosków
o podjęcie tych postępowań.
O.'Oyiórtor przeOsziola opracowuje arkusz organizacyjny pracy przedszkola do 30 kwietnia
kazdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza go do 25 mala danego roku.
4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor, z
uwzgĘdnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pńy, łstala tygodniowy rozkład zajęć
określający organ izację zajęć ed u kacyj ny"n. 

o o_§67

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalo ny przez dyrektora
pzedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad Óchrony zórowia i

higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów) a także zalecanymi
warunkami realizaĄi podstawy programowej.
Proporcje zachowania czasu przebywania w pzedszkolu w rozliczeniu tygodniowym
Wynoszą:



1) co najmniej jedną piątą czasu pżeznacza się na zabawę ( w tym czasie dzieci bawią się
swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
2.) .co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci - jedną czwartączasu),
dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku ( organizowane są tam gry i- zabawy
ruchowe, zĄęcia spońowe, obsenracje pzyrodnicze, prace gospodarcze, 

-ogrodńióze, 
itp.); 

-

3) najwyzej jedną piątą czasu zĄmĄą róznego typu zajęcia dydaktycŻne, realizowane
według wybra nego prog ram u wychowan ia pzedszko| neg o.
2. Ramowy rozkład dnia w pzedszkolu jest ustalany w kazdej grupie w zalezności od
czasu pobytu dzieci w pzedszkolu, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

§68

Ramowy rozkładdnia w przedszkolu.
1. W godzinach 6.00 - 8:00:
a) scńodzenie się O=ieci
b) zabawy swoOÓOne w'kącikach zainteresowań,
c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym,
stymulującym,
d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzalącym temat z małym zespołem bądź
indywidualnie,
e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem,
f) przygotowanie do śniadanii.
Z.'WgóOzinach 8.00.oo - 11.30:
a) śniadanie,
b) zajęcia inspirowan e przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci w sfeze
ruch owej, muzy cznej, plastycznej, językowej, m atematycznej,
c) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań,
d) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze wyrównawczym,
stym ulującym, korekcyj nym,
e) zabawy ruchowe z prawidłami,
f) spacery w celu dydaktycznym iub rekreacyjnym,
g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
ń) przygoiowańie do oóiadu, zabiegi higieniczne.
3. W godzin ach 11,30 - 17.00:
a) obńd,
b) zabawy dydaktyczne i dowolne,
cj zanawy w ogroózie przedszkolnym,
o) t<ołt<a źaintńsowań,
e) praca wyrównawcza.

§69

1, Przedszkole jest jednostką budzetową której działalność finansowana jest przez
Uząd Gminy Nysa oraz rodziców ( prawnych opiekunów) - w formie comiesięcznej od-
płatnościza pobyt dziecka w przedszkolu.

2. Świadczenia udzielan e przez pzedszkole w zakresie podstawy programowej są re-
alizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

3. Rodzic ( opiekun prawny ) dziecka uczęszczĄącego powyzej 5 godzin dziennie
i korzystającego z posiłków, zobowiązany jest do comiesięcznej odpłatności za pobyt

4. Wysokość odpłatnościza pobyt dziecka w przedszkolu ponad realizaĄę podstawy
programowej 5 godzin reguluje Uchwała Rady Miejskiej w Nysie określając stawkę go-
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dzinową za każdąrozpoczętą godzinę świadczeń ponad czas realizacji podstawy progra-
mowej w wysokości 1 złoty

5. WYsokoŚĆ dziennej stawki zywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami
iorganem prowadzącym.

6. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu, a tym samym wysokości
wnoszenia oPłat, rodzic pzedkłada w Karcie Zgłoszenia do Pzedszkola i umowie
cYwilnoPrawnej pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicem lub prawnym opieku-
nem,

7. Podejmowanie w trakcie roku szkolnego jakichkolwiek zmian do wcześniejszych de-
klaracji Wymaga pisemnego wystąpienia rodzica do dyrektora przedszkola i aneksu
do umowY. .W uzasadnionych przypadkach dyrektoi uwzględnia zmiany z pienł-
szym dniem kolejnego miesiąca.

8. OPłatY zawyżywienie dziecka w przedszkolu orazza świadczenia realizowane przez
Pzedszkole ponad_postawę programowąnależy dokonywać do 15 - tego każdego
miesiąca na konto GZO- Nysa, Przedszkole nr 9,

9. OPłata o ktÓĘ mowa w ust. 8 podlega zwrotowi proporcjonalnie do liczby dni, w któ-
rych dziecko nie uczęszczało do przedszkola i nie korzystało z świadózeń. Zwrot
nadPłatY następuje w formie odliczenia od nalezności w następnym miesiącu. Nie-
obecnoŚĆ dziecka jest odnotowywana na postawie dziennika zĄęć przedszkóla.

10. W PrzYPadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie pzedszkola przed-
szkole nalicza ustawowe odsetki.

1{. W Przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w ust. 3, 4 i 5, prze-
kraczających dwa miesiące, dziecko moze zostać skróślone z listy dzieci uczęszcza-
jącYch do Przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania egzekuc}lnego.

12- W PrzYpadku rezygnacji z puedszkola, rodzic powinien złożyc pisemną informację w
celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyzywi,enie moŻna odebrić,
po złozeniu wniosku, w kasie lub pzekazać na cele przedszkola.

13. Na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z Radą peda-
gogiczną wYstępuje do OPS -u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatno-
ści za świadczenia w przedszkolu (w szczegóInych wypadkach).

14.ZtYtułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne przedszkola, inne
formY wychowania pzedszkolnego, szkoły i placówki informacjiw zakresie
nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich dzieci, nie mogą być pobierane
od rodziców opłaty, bez względu na postać isposób przekazywania tyirriniormacji.
/dodany l

§70

1. Przedszkole może przyjmowac słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkolwyższych ksziałcących nauczycieli na praktyki pedagogi..nó n.'podsta*ie
Pisemnego porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektoróm 

'prz"-dsŹkola, 
a 'zakładem

kształcenia nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. koszty związane z przebiegiem piaktyń pokrywa zakład kierujący na praktykę.
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RozDzlAŁ Vl

Nauczyciete i inni pracownicy przedszkoli

§71

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za
jakoŚÓ i wynikitej pracy orazbezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci,

§72

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa powierzonych opiece dzieci w czasie ząęć organizowanych
pżez przedszkole:
2) otoczenie opieką kazdego dziecka od chwilijego przyjęcia do przedszkola;
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykozystanie najnowszej wiedzy
merytorycznej i metodycznej do pełnej realizaĄi wybranego programu wychowania
przedszkolnego, wybor optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu
maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień;
4)kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli
narodowych oraz szacunku dla kazdego człowieka;
5) dbanie o kształtowanie u dzieci poŚtaw moralnych;
6) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci.
7) wspieranie rozwoju psychofizycznego kazdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań;
8) rozpoznawanie mozliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych,
rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień dziecka;
9) prowadzenie obsenłacji pedagogicznych zakonczonych analiząi oceną gotowości dziecka
do podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną);
1O) indŃidualizowanie pracy z Ózieciiem, *.=.r"§Ólności poprzezdostosowanie wymagań
edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
i edukacyjnych dziecka, zgodnie z ustaleniami zawartymi w opinii poradni psychologiczno -
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
11) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, aw szczególności
informowanie rodziców na pienruszym zebraniu o wymaganiach wynikających
z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie
o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju,
w formach pzyjętych w przedszkolu;
12) wnioskowanie do dyrektora pzedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną
dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły
oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
13) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy
dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środkow dydaktycznych
(zgłaszanie dyrektorowi zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałośó o pomoce i spzęt
będący na wyposazeniu sali;
14) organizowanie i prowadzenie zebrań zrodzicami co najmniej dwa razy w roku szkolnym
oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci i konsultacje z rodzicami,,
15) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach
Rad Pedagogicznych, udział w zajęciach otwańych, uczestnictwo w konferencjach
metodyczn y ch oraz wszystkich formach doskonale n ia wewnętznego;
16 aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach iimprezach
organizowanych w przedszkolu 

;

17) przestzeganie dyscypliny pracy;



1 8) przestrzeganie tajemnicy słuzbowej;
19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planow
Pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kań obsenruacji, a także zestawień statystycznych
i innych wymaganych pzez dyrektora przedszkola;
2O)opracowanie iub wybor- i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego
dyrektorowi przedszkola ;

21) kierowanie slę w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności
osobistej;
22) dbanieo wystroj sali powierzonej opiece;
24) przestrzeganie zasad współzycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
25) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie
z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałam i Rady pedagogicznej.

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez.
1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków
rodzinnych bytowych atakże potrzeb i oczekiwań;
2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwoj fizyczny i psychiczny,
poczu cie bezpiecze ń stwa i atm osferę zauf ania;
3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc
w rozwiązywaniu konfliktow z innymi dziecmi;
4) pomoc w rozwiązywaniu napięó powstałych na tle rodzinnym;
5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia,
wdrazanie dzieci do współpracy;
6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi
n a uczyciel a m i prowadzącym i zajęcia s pecja l i styczn e ;

7) wdrazanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na
niepowodzenia;
8) wdrazanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw
moralnych, właŚciwych relacji między dzieómi - zyczliwości, współdziałania, pomocy,
odpowiedzialności za ład i estetykę sali;
9) okazywanie troski i zyczliwości kazdemu dziecku;
10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędow i wad dziecka;
11) stwarzanie mozliwości wykazania się pżez dzieci zdolnościami
opiekuńczymi, ańystycznymi lub innymi;
12) wspołpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,

poznawczyml,

intendentem
w sprawach zywienia dzieci;
13) wdrażanL dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą
14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonógo w saii oraz zabawek i innych pomocy
dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku pzedszkola, ogrodzió
i podczas wyjść poza teren przedszkola;
15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom;
16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury
odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza
teren przedszkola
3. W przedszkolu moze być zatrudniony nauczyciel , ktory nie realizuje w tym pzedszkolu
tygodniowego,obowiąkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych i

opiekuńczych ,posiadający kwalifikacje określone w przepisach wydanych na podstawie
ań.9ust.2 i3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r . Kańa Nauczyciel a oraz spełniający warunki
okreŚlone w art.10 ust.S pkt 3 i 4 tej ustawy . nauczyciela j/w zatrudnia się na zasadach
określonych w Kodeksie pracy,z tym,że za każdągodzinę prowadzenia zĄęć
nauczycielowi przysługuje wynagrodzenie nie wyźsze niz wynagrodzenie za jednągodzinę
prowadzenia zajęĆ ustalone w sposób określony w ań.35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 Kańa Nauczyciela dla nauczyciela dyplomowanego posiadającego wykształcenie



WYzsze magisterskie i realizującego tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zĄęć , o
którym mowa w ań.42 ust.3 w tabeliw lp.3 tej ustawy

§73

Zadania nauczyciel i w zakres ie bezpieczeństwa dzieci.
Nauczyciel jest odpowiedzialny za Życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece dzieci. Jest zobowiązany:
1) skrupulatnie przestzegać i stosować przepisy i zaządzenia dotyczące bhp i plpoż,
atakże odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu;
2) do stałej obecności plzy dzieciach. Nauczyciel moze opuścić miejsce pracy po
przekazaniu grupy drugiem u nauczycielowi ;

3) do niezwłócznego wyprowadzeńia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia
powstanie lub ujawni się w czasie zajęć;
4) nierozpoczynania z4ęć,jezeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają
byÓ prowadzone zĄęcia stan wyposazenia stwaza zagrożenie dla beŹpieczeństwa Ózieci; 

' "

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończeniazĄęć;
6) sprawdziĆ przed rozpoczęciem zajęć, czy warunki do prowaozeńia ząęć z dziećmi nie
zagrażąą bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęi 

- 
nie odpowiada

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosic to do OyróXtora przedszkola
celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel 

-ma 
prawo odmowic

prowadzenia zajęc w danym miejscu.
7) kontrolować właściwą [ostawę dzieci w czasie zajęć i korygowa ć zauważone błędy;
8) dbaĆ o czystośc, ład i porządek w czasie tnruania ząęć i po icn zakończeniu;
9) zgłaszaĆ do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjśc wszystkie wyjścia poza teren
pzedszkola;
10; usuwaĆ z sali uszkodzone zabawki ipomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować
skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci;
1 1) udzieliĆ pienruszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku;
12) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia
niepokojących objawow chorobowych u dziócka.

§74

'l. Pracownicy administracyjno-obsługowi zatrudnieni na podstawie umowy o pracę
w Pzedszkolu są pracownikami samorządowymi w rozumieniu ustawy o piacownikach
samoządowych.
2. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
1) przestrzeganie konstytucji Rzeczypospolitej polskiej i innych pzepisów prawa;
2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
3). udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom tizycznym oraz udostępnianie
doku.mentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w ktoĘ pracownik jest zatrudniony,
jezeli prawo tego nie zabrania;
4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
5) zachowanie uprzejmości i zyczliwości w'kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami,
podwładny mi oraz współpracown ikam i ;

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
7) stałe pod noszen ie um iejętnóści i kwa t i fikaĄi' zaw oaowyirr ;

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełozonego;
3. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego
zakresu obowiązków ni zajmowanym stanowislu . 'erzyjęĆie 

szczJgołowego- zakreŚu
o bowi ąków jest potwie rdzane pod pisem pracown ika.
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§75

1 . Zadania pracown i ków adm i n istracyj no-obsłu gowyc h :

1) Do zadań intendenta związanych z Óbiegiem pienięózy należy pobieranie zaliczekz kasy
na zakup żywnoŚciowych i rozlicznie się z nich na bieząco po uprzednim pzedstawieniu
rachunków do akceptacji dyrektora,
2) Do zadań intendenia Źwiązanych z gospodarką magazynową należy:
a) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzęiow doporęcznych ksiąg
inwentarzowych oraz na fiszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu,
b) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek
inwentarzowych,
c) zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżąl zanieczys zczeniem,
d) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,
e) utzymywa n ie czystości (sprzątan ie) m ag azynów zywnościowych.
3) Do zadań intendenta związanychzdziałalnością organizaóyjno-gospodarczą należy:
a) wykonywanie badań profilaktycznych,
b) pizestizeganie dyscypliny piacy,- Regulaminu Pracy i wszelkich przepisów dotyczących
bhp. i p/poz,
c) udziaiw szkoleniach bhp i plpoż,
di uczestni"róńi" * in*"ni"ryrlcji'majątku placówki,
e) zaopatrywanie pracowników w odzieŹroboczązgodnie z obowiązĄącymi przepisami.
f) wykonywanie poleceń dyrektora.

4) Do zadańintendenta związanych z żywieniem dzieci i personetu należy:
a) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i umieszczanie jadłospisu do
wiadomości rodziców,
Ol *vJ.*""i" JÓ-rrĆr,ni ańykułow zywieniowych za potwierdzeniem kucharki i wpisywanie
ich do dziennych rapońów zywieniowych,
c) przestrzeganie stawki zywieniowej i terminów przydatności do spozycia ańykułów
znajdujących się w magazynie,
d) 

-piow'adzenie 
mJgaŹynu zywieniowego, właściwe przechowywanie produktów

i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem,
e) prowadzenie kańoieki magazynu zywnościowego,
0 nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i poĘowaniem
posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowinióń produktami spoŹywczymi,
pzestzeganiem czystości, wykorzystaniem produktow do pzygotowywania 

-posiłków

zgodnie z przeznaczen iem).

§76

1.Zadaniakucharki:
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów;
2) puygotowywanie posiłków zgódnie z jadłospisem i zachowaniem obowiązujących norm;
3) pobieranie z magazynu produktów zywieniowych w ilościach przewidzianych recepturą
i odpowiedn ie ich zabezpieczen ie przed uzyciem ;

4) dbanie o najwyzszą jakość i smak posiłków;
5) utrzymywanie czystości i porządku'w kuchńi;

;]:.*.o ff"T.]",za*e 

próbek pokarmowych posiłków na potzeby kontroli Sanepidu;

'1) przestzeganie wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
2)natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich
n ie prawi dłowości sta n owiący ch zagr ożen i e zd rowi a i ży cia;
3) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i ptpoż;
4) branie udziału w szkoleniach bhp i plpoż;



5) pzestrzeganie zakazu palenia papierosów w przedszkolu i na terenie posesji.
6) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związany z organizaĄą pracy w
przedszkolu. / dodany /

§77

Zadaniapomocy kuche n nej :

1) obróbka wstępna warzyw i owoców oraz innych produktów do produkcji posiłków;
2) rozdrabnianie warzw i owoców oraz innych surowców z uwzględnieniem wymogów
technologii i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych;
3) przygotowywanie potraw zgodnie zwytycznymi kucharki;
4) pomoc w porcjowaniu iwydawaniu posiłków;
5) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego;
6) sprzątanie kuchni, obieralni, zmywalni, szafy ze sprzętem kuchennym,
7) wykonywanie poleceń kucharza wynikających z codziennego podziału prac;
8) zastę powa n ie kucha rza podczas j ego n ieobecn ości ;
r) znajómość wszystkich instrukcji sporządzonych na potrzeby kuchni;
10)współodpowiedzialność materialna za naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni;
It) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelticń rąuliminów bhp i plpoż;
t2|udział w szkoleniach bhp i plpoż;
l3)wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendenta związanych z organizacją pracy w
Pzedszkolu' 

§ 78

Zadania pom ocy nauczyc ie la :

1} Sprzątanie:
codżiennie

a) zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu(na mokro) ze spzętów.
2) Opieka nad dzlećmi:

^i 
pomoc Ozieciom w rozbieraniu się i ubieraniu przed ćwiczeniami gimnastycznymi

iwyjściem nazewnątrz,
b) Ópieka nad dziećńiw czasie spacerów i wycieczek,
c) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety,
d) udział w przygotowaniu pomocy do zajęó,
e) udział w dekorowaniu sali,
f) sprzątanie po,,małych pzygodach".
g) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

3} Przestrzeganie BHP:
,j odpowied-nie zabezpieczenie przed dziećmi produktow chemicznych pobranych do
utzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
b) zgłaszanie zwierzchnikowi wszólkich zagrożen i uszkodzeń spzętu,
c) udział w szkoleniach bhp i plpoż,
d) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i plpoż,
e) wykonywanie badań okresowych,
fl'zakaz [alenia papierosów w przedszkolu i na terenie posesji.

4) Gospodarka materiałowa:
a) kwiiowanie pobranych przedmiotów i środków do utzymania czystości, spzętów,
pomocy, znajomośc stanu posiadania,
b; umiÓlętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym,
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c) zabezpieczanie przed kradzieżążeczy i przedmiotów znajdujących się w pzedszkolu,
d) dbałośc o powierzony sprzęt, rośliny, anlierzęta,
e) ponoszenie odpowiedzialności materialnĄ za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do
sprzątania, odzież ochronną oraz splzęty i zeczy znajdujące się w pomieszczeńiach
przydzielonych do sprzątania,

5) Przestrzeganie BHP: / dodany /
a)odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do
utzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,
b)zgłaszanie zwierzch n i kowi wszel kich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

6) Sprawy ogólne:
ai ObałoSe J estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na
prace indywidualne,
bl mvcie uńy*"i"r, sedesów (brodzika) wraz z glazurązuzyciem środków dezynfekujących,
c) sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych,
d) zmywanie, pastowanie w miarę potrzeby częściowo (raz na 2 tygodnie całości).

7) Do codziennych obowiązków nalezy utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń
przy dzielonych do sprzątania.
1 raz w tygodniu:
a) zmiana ręczników (pranie i prasowanie
1 raz na dwa miesiącÓ:
a) generalne porządki- mycie okien, drzwi, lamperii, parapetów, glazury,
b) pranie firanek, mycie podłóg, listew, lamp oświetleniowych,
c) mycie zabawek, sprzętów, mebli.
2) Organizacja posiłków:
.j piyno"="i,,i,i n"Jvn oo sati nie wcześn iej niżpół godziny przed posiłkiem,
b) rozdawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom według ilości podanej do kuchni,
c) estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie nozy, widelców),
d) pzestrzeganie obowiązków wydania ciepłych posiłków,
e) pomoc prŹy karmieniu dzieci słabo jedzących.
8}. Pomoc nauczyciela nie moze udzielaĆ-informacji o dzieciach ich rodzicom /prawnymoPiekunom'' 

u 
^

zadania konserwatora:
1) systematyczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkolu poprzez częste
dokonywanie przeglądów pom ies zczeń;
2) kontrolowanie, 

-obsługiwanie i konsenłacja wszystkich uządzeń technicznych, wodno
-kanalizacyjn ych, g rzew czy ch, e l e ktro -e ne rg etyczn ych ;

3) systematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie biezących remontów zgłaszanych
ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;
4) wykonywanie pric remontbwo buóowlanych niewymagających specjalistycznego
spzętu, przyg otowan ia, zlecan y ch przez dyrektora ;

5) dbanie o powierzony sprzęt;
6i utrzymywanie póząOru i izystości terenów zielonych.
5) zakaz palenia papieiosów w przedszkolu i na tereńie posesji;

6) udział w szkoleniach bhp i plpoż;
7) pzestrzeganie dyscypliny pracy,'Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i plpoż;
8) wykonywanie innych poleceń dyrektora

9)utzymanie czystości i porziOtu *or.Oł pzedszkola i na jego posesji: koszenie trawy,
pzycinanie zywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśniezanie dojścia do przedszkola
l z pzyległych ch od n i ków or az o czy szczanie sch od ów wej ś ci owych ;



Zadania pracownika g ospod arczeg o:

1) sYstematYczne lokalizowanie usterek występujących w przedszkol u poprzezczęste
dokonywanie przeg lądów pom ies zczeń;

2) kontrolowanie, obsługiwanie i konsenłacja wszystkich uządzeń technicznych, wod-
no kanalizacYjnych, gzewczych, elektro - energetycznych, klimatyzacyjnycń;

3) sYstematyczne usuwanie usterek oraz wykonywanie bieżących remontów zgłasza-
nych ustnie lub zapisywanych w zeszycie usterek;

4) wYkonYwanie Prac remontowo - budowlanych niewymagających specjalistycznego
sprzętu, przygotowa n ia, zlecan y ch pzez dyrektora ;

5) dbanie o powierzony sprzęt;
6) utrzYmywanie porząd.ku i czystościterenu przedszkola iwokół; koszenie trawy,

PrzYcinanie zywopłotu, zgrabianie liści, w okresie zimy odśnieżanie dojścia do
Przedszkola i z przyległych chodników oraz oczyszczónie schodów we;sóiońą

7) udział w szkoleniach bhp i plpoż;

8) Przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp i
plpoż;

9) wykonywanie innych poleceń dyrektora
10)zakaz palenia papierosów w pzedszkolu i na terenie posesji;

§80

Zadania pomocy administracyjno - biurowej.

Pomocnik administracyjno - biurowy podlega dyrektorowi, współpra cĄe z nim, członkami
RadY Pedagogicznej i innymi pracownikami pzedszkola w zakresie prawidłowego
funkcjonowania placówki. W swoim postępowaniu dba o właściwe wychowanie dzieci.
Pamięta o tYm, ze swoją postawąwpływa na kształcenie nawyków i przekonań innych.
Miejscem Pracy jest wyznaczony przez dyrektora sekretariat przedszkola. W czasie godzin
ustalonYch przez dyrektora przedszkola może oddalić się jedynie za jego zezwoleniem.

Obowiązki
1. Prowadzenie sekretariatu tj.:

-PzYjmowanie i załatwianie poczty, w tym również Ęestrowanie pism oraz pęechowywanie
PocztY załatwionej w segregatorach i teczkach, Czuwanie nad terminowością załatwianta
spraw,
-załatwian ie i nteresa ntów-, rodzice, n auczyciel
-pzyjmowanie telefonów,
-prowadzenie i przechowywanie akt osobowych,
-obsługa kancelaryj na przedszkola,
-prowadzenie ewidencji: zakupu znaczków pocztowych, biletów
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-prowadzenie dokumentacji pracowników wg jednolitego żeczowego wykazu akt

wymaganych w szkolnictwie,
-prowadzenie sprawozdań GUS i SlO w porozumieniu z dyrektorem szkoły, współpraca z

lekarzem, pielęgniarką
-prowadzenie ewidencji dzieci
-prowadzenie księgi Ęestru kań dzieci
-prowadzenie księgi wychowanków
-p i sa n ie m ate ri ałów związany ch z pr acą p zed szko l a

.pomoc administracyjno - biurowa odpowiada za właściwe przechowywanie pieczątek

i druków przedszkolnych, dokumentacji przedszkola, na ubezpieczenie, itp./

3,Prowadzi ksiązkę kontroli przedszkola
4.Troszczy się w pórozumieniu z dyrektorem przedszkola o zaopatrzenie w materiałY

piśmienne, środki czystości, itp.

b.prowadzi czynnośói pomocnicze w toku prowadzenia inwentaryzaili majątku przedszkola,

O.Wykonuje inne prace zlecone przez dyrektora przedszkola

RozDzlAŁ Vll

Wychowankowie przedszkola

6^/

§81
Zasady rekrutacji do przeds zkola.

1. przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostęPno-

ści, wg kryteriów przyjęcia dzieci do pzedszko|a oraz wartoŚci punktowej poszczegól.

ńvĆn [rvtório* n" pób.t"*ie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświatY (Dz.

u. Nr g5 poz, 425 z 1991 r, z póź. zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Usta-

wy , po uzgodnieniu z Burmistz Nysy .

2. Rodzice dzieci pzyjętych do publicznego pzedszkola lub innej formy wychowania Pzed-
szkolnego corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wYchowa-

nia pzedszkolnego w tym przedszkolu lub tej innejformie wychowania pzedszkolnego, w

terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3.postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata o PzYjęcie
dziecka do przedszkola. , w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek

zamieszkania na obszaue danej gminy, liczby większej kandydatów niż iloŚĆwolnYch

miejsc w przedszkolu , w pienruszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane Pod uwa-

gę kryteria wymienione w tabeli.

a) wielodzietność rodziny

b)niepełnosprawność kandydata

c) n iepełnosprawność jed nego z rodziców kandydata

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
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17) zapewnić dziecku niezbędne wyposazenie;
18) kontrolować, co dziecko zabiera do pzedszkola celem uniknięcia wypadku.

§89

Formy współpracy z rodzicami.
1, Przedszkole wsPÓłdz,iała z rodziną dziecka celem pomocy w wychowaniu i pzygotowaniu
dziecka do nauki szkolnej, poznaniu srooońisr<a Óń= ooru rodzinnego d;i;;?"';;#;;
kontaktówindywidualnychziodzinami izebrańgrupowych "'-9- -

Przedszkole bieze czYnny udział w wyznaczań Xierunków działania kozystnych dla dzieci
i rodzicow w następujących zakresachi
1) rozszezania i pogłębiania wiedzy rodzicow o dziecku;
2) ustalania jednolitych form oddziaływania wychowawczego;
3) podnoszenia kultury pedagogiczĘ rodziców poprzez:
a) rozmowy indywidualne,
b) zebrania grupowe i ogólne co najmniej dwa razy w roku szkolnym,
c) gazetkę dla rodziców
d) Prelekcje PsYcholog.a, Pedagoga , lekarza specjalisty w dziedzinie stomatologii, logopedii
na zebraniach ogólnych,
4) uczestnictwa rodziców w zakresie przygotowania dzieci do szkoły:
a) zaPoznanie rodziców z zakresem tie-ści programowv"ń *ńŻ6*anych w danej grupie
wiekowej,
b) kontyńua Ąę przez.rodziców wspolnie ustalonych zasad, wymagań,
c) utnłalania nawyków, umiejętności i wiadbmości, *yńi"Ę informacji o postępach
itrudnościach dziecka

§90

lnformacje porząd kowe dla rodziców.
1. Dzieckó pówinnb oye pz}prońaoŹ"n" oo przedszkola w godzinach 6.00 - 8.3o.
Ewentualne sPÓŹnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefońiczni" lro ÓÓÓrz"oni"go dnia do
wychowawczyni grupy
2. Osoba PzYProwadzająca dziecko do pzedszkola obowiązanajest rozebraó je w szatni
i. osobiŚcie pzekazać.nauezycielce grupy, do której dziecko 

"ĆŹi"="=łib ;;.;y;LI;;
dYzurującej. Nauczycielka nie ponosióOpówieozialności za zvciĆ,-łiń*ió i o"=pieczćnsŃó
dziecka Pozostawionego przez rodziców przed furtką wejściem do przedsik#, ;;;;i;;
Prz:d zamkniętymi drzwiami.wejściowymi, na ptacu za6awiuońór*iiboół"=rolnb;.
3. Do Przedszkola nie powinno przypr9wadzać się dzieci pŻezięńión v"ń,Źii^łroonych,wYmiotującYch i z objawami innych chorób. W pzypiOku zaistnienia wąt'pliwości co d;rń;
zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądac zaświadczenia lekarskiób ;;i";ń;il;;
dziecka Pod rygorem odmowy pzyjęció dziecka do przedszkol^ io"= .=". lń"ńi"pzeszkodydotyczącejprzyjęciadzieciadoprzedszkola.
4. W Pzedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków zadnych zabiegów lekarskich (np,
szczePień, badania Wzroku, przegląOów zębów) bez uprzedniego p"rór"ńi"nia z rodzicami.
5. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom zadnyci-l lekow.
6.. NauczYcielka gruPy ma obowiązek poinformŃania r.od=i.ó* o złym samopoczuciu
dzieckarruskazującym na początki choroby.
7. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkimi ani szpilkami.
8.7" względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania
zwierząt na teren pzedszkola.
9, Rodzice są zobowiąani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego
i adres.
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§91

Zasady odbierania dzieci z przedszkola.
1. Rodzice odbierajądzieci do godziny 17:OO.
2- DoPuszcza się mozliwoŚc odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, zdolne do
Podejmowania czynnoŚci prawnych, upowaznione na piśmie pfzez rodziców. Upowaznienie
może być w każdej chwili odwołane.
3. Rodzice składają upowaznienie w pienruszych dniach września przy pienłszym
kontakcie rodzica z nauczycielem.
4. UPowaŻnienie wystawia co najmniej jeden rodzic ( opiekun prawny) dziecka na piśmie
z własnoręcznym podpisem. Upowaznienie zawiera: imię i nazwisko osoby upowaznionej,
wskazanie dowodu tozsamoŚci ( nazwa dokumentu, jego numer i seria), którym będzie siĘ
legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upowazniającego.
5. Osoba upowazniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument
tozsamości, wskazany w upoważnieniu i na ządanie nauczyciela go okazać.
W sytuacjach budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się Ż rodzicami.
6. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego
z placowki przez upowaznionąpzez nich osobę
7. N.auczycielka moze odmowić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamiezĄącej
odebraĆ dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić ozióótu
bezpieczenstwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających).
8. O wypadku kazdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora
przedszko la, Dyrekto r podej m uj e działania przewidziane prawe m.
9. W wyPadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17:OO, nauczycielka
zobowiązana jest powiadomió telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
10. GdY Pod wskazanym numerem telefonu nie mozna uzyskac informacji o miejscu pobytu
rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 1fiedną)
godzinę - do 18:00 . Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia naiaizsŻy komisariat
policji o niemozności skontaktowania się z rodzicami.
11. ŻYczenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka pzezjednego z rodzicow musi być
poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe
12.UPoważnienie takie jest skuteczne przez cały Ókres uczęszczania dziecka do
przedszkola.

§92

Wyposażen ie wychowanka.
1. bziecko powinńo przyjsć do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane
w strój wygodny, umozliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia
Powinna byĆ dostosowana do warunków atmosferycznych i umozliwiać codzienny pobyt
dziecka na świezym powietrzu.
2. Dziecko powinno miec wygodne obuwie zmienne.
3. Dziecko nie powinno przyńosió do przedszkola swoich zabawek. Za zepsucie i zagubienie
przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.
4. ,Pzedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszon e przez
dzieci.

RozDzlAŁ lx

Warunki bezpiecznego pobytu w przedszkoIu

§93

39



Warunki bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkotu.

1. W celu zapewnien ia bezpieczeństwa, ochrony pzed przemocą oraz innymi przejawami
Patologii społecznej w obiekcie przedszkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi nó teren
Pzedszkola sprawują: pracownik obsługi przedszkola oraz dyzurujący nauczyciele.
2. Na czas ząęĆ w budynku przedszkola, wejście do przedszkola jest zamykane na klucz, by
nie umozliwić wejście osobom niepoządanym.
3. Obce osoby mogą byĆ wpuszczone do budynku przedszkola po wylegitymowaniu się
i tylko za zgodądyrektora przedszkola.
4. Wszyscy rodzice mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyzurnych
oraz Pracowników obsługi przedszkola podczas wchodzenia do budynku, korzystania
z szatni.
5. W widocznych miejscach umieszczone są instrukcje postępowania na wypadek pożaru
wraz z numerami telefonow alarmowych.
6. W przedszkolu określone są miejsca zbiorki do ewakuacji,
wyjśó ewakuacyjnych.

miejsce lokalizacji kluczy do

7. ry przedszkolu jest opracowana i znana pracownikom instrukcja bezpieczeństwa
przeciwpozarowego.
8. W pzedszkolu zapewniono mozliwość rozgłaszania sygnałów
i komunikatorów głosowych na wypadek zagrożeń.
9. lnstalacje grzewcze i elektryczne chronione są p"zed bezpośrednim
ewakuacyjne umozliwiają
1 0. Przedszkole zapewnia wychowan kom opiekę peda gog icz ną oraz pełne bezpieczeństwo
w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęc na terenie przedszkola oraz poza jego
terenem w trakcie wycieczek:
1) Podczas zajęÓ obowiązkowych i zajęcia dodatkowego z języka angielskiego za
bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel prowadzący zĄęcia. Nauczyciel prowadzący
jest obowiązany odebrać dzieci biorące udział w zajęciach z poszczególnych sal oraz je
sProwadziĆ po zajęciach, Zobowiązany jest on równiez do niezwłocznego poinformowania
dyrektora o kazdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęc;
2) podczas ząęĆ poza terenem pzedszkola pełną odpowiedzialność za zdrowiei bezpieczeństwo wychowanków ponosi nauczyciel prowadzący zĄęcia, a podczas
wycieczek przedszkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.
11. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku - sala gimnastyczna, plac zabaw
nauczyciel zapoznaje rodzicow i dzieci z regulaminem korzystania ze sprzętu będącego na
ich wyposazeniu.
12. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie z$ęOjest mozliwe pod
warunkiem, ze dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad grupą przejmuje inny pracownik
przedszkola
13. W razie zaistnienia wypadku z udziałem dziecka, nauczyciel, ktory jest jego świadkiem,
przedszkolnego inspektora bh p or az Dy rektora przeds zkola.
14. Dyrektor Przedszkola powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie przedszkola
pogotowie ratunkowe (w razie potrzeby), rodziców oraz organ prowadzący.
15. O wypadku śmieńelnym, cięzkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator
oświaty, a o wypadku w wyniku zatrucia - państwowy inspektor sanitarny

ostrzegawczych

dostępem dzieci.
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RozDZlAŁ x

Gos podarka finansowa przedszkota

§94

1.Przedszkole prowadzi gospodarkę finansowązgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Dyrektor dysponuje środkami finansowymi do wysokości kwot przyznanych w uchwale
budzetowej w roku budzetowym.
3. Za proiadzenie prawidłowej gospodarki finansowej przedszkola odpowiedzialność ponosi
dyrektor, w szczególności za:
ri PrawiOióń 9;6;;;i,]ni" środkami finansowymi przedszkola, zgodnie z pzepisami
rocznego planu finansowego,
2) dokónywanie ńydatkń w ramach podziału klasyfikacyjnego obowiązującego planu
flnansowego iw kwotach nie puekraczĄących wysokośc kwot w nim przewidziińycń,
3) terminowe rozliczanie za pomocą stosownych dokumentów z organem prówadzącym
pzedszkole ze środków otrzymanychzbudżetu tego organu,
4) stosowanie procedur przewidzianych w ustawie o zamówieniach publicznych przy zakupie
towarów, usług i robot budowlanych ze środków budzetowych otrzymańych oó organu
prowadząceg o przedszko le, objętych rocznym pla nem fi na nsowym pzełszkoia,
5) prawidłowe - rzetelne, celowe, oszczędne i efektywne gospódaiowanie powiezonym mu
w zaząd mieniem pzedszkola.
4. Obsługa administracyjna (finansowa, ekonomiczna i kadrowa) prowadzona jest przez
Gminny Zaząd Oświaty.
5. Do zadań Gminneg o Zarządu Oświaty w ramach obsługi, o któĘ mowa w pkt 4 należy:
1) opracowywanie na wniosek dyrektora pzedszkola prolet<tOw plahOw finansowych oraz ich
zmiany;
2) prońadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą z29 września 1994 r. o rachunkowości
oraz innymi obowiązującymiw tym zakresie pzepisami;
3) naliczanie wynagrodzeń i prowadzenie ewiden cji oraz sprawozdawczości z zakresu
zatrudniania i funduszu płac;
4) organizowanie wypłai wynagrodzeń oraz innych nalezności dla pracowników pzedszkola;
5) prowadzenie obsługi finansowo - księgowej - dokonywanie z:apłaty zobowięań;
6) obsługa kadrowa pracowników przedszkola;
7) prowldzenie obsługi Zakładowego Funduszu Swiadczeń Socjalnych pracowników
administracji, obsługi i nauczycieli;
8) koordynowan ie cźyn ności inwe n taryzacyjnych skład n i ków m ajątkowych ;

9) spoządzanie sprawozdań budzetowych i finansowych (bilanŚ, raóhunku zysków i strat,
zmian w funduszu jednostki);
10) archiwizowanió dokumeńtacji finansowo - księgowej;
1 1 ) prowadzenie windykacji nalezności;
12) organizacja obsługi w zakresie bhp.
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§95 
, ,

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednoliĘ
Eeczowy wykaz akt.

§96 ,

Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkota,
organu prowadzącego lub nadzorującego albo w przypa ku zmiany przepisóW ,

Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny,jak tryb jego
uchwalania' 

§ 98

Dyrektor pzedszkota publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik do
obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej.

Nowy ujednolicony tekst Statutu Przedszkola Nr 9 w Nysie został zatwierdzony
i przyjęty do realizacji Uchwałą Rady Pedagogicznej nr l 12016 w dn.01 .02.2016r.

Podpisy człon ków Rady Pedagogicznej

Pieczątka i podpis dyrektora

ł,ifr,:W,Wffffiy^"*n
mgr Elżbieta Tęeaar

0Ad& Qod,"J^,y;
(ęŹ,n3.Ę*oąP
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