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Uchwała nr 2/2018  Rady  Pedagogicznej  

Przedszkola nr 32 we Wrocławiu  

 z dnia 23 kwietnia 2018 r. 

 

 

STATUT  PRZEDSZKOLA NR 32 WE WROCŁAWIU  

z dnia 30 października 2017 r. ze zmianami 

(tekst jednolity z 23 kwietnia 2018 r.) 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. 1. Przedszkole  Nr 32 zwane dalej Przedszkolem jest jednostką publiczną, 

wchodzącą w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21  

2. Siedzibą Przedszkola jest wolnostojący budynek przy ul. Kłodzkiej 40 we 

Wrocławiu. 

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator 

Oświaty. 

5. Przedszkole jest jednostką organizacyjną Gminy, działającą w formie  

 jednostki budżetowej. 

6. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 prowadzi własną obsługę finansowo-

księgową.  

7. Z dniem 1 stycznia 2017 roku Przedszkole jako jednostka budżetowa  Gminy 

Wrocław działa w ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym 

podatnikiem podatku od towarów i usług.  

8. Przedszkole posługuje się pieczęcią o następującej treści: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 21 

Szkoła Podstawowa nr 32 

Przedszkole nr 32 

ul. Kłodzka 40 

50-536 Wrocław 

 

9. Przedszkole używa nazwy: Przedszkole nr 32 

10. Adres e mail: sekretariat@zsp21wroclaw.pl. 

11. Adres strony internetowej: www.zsp21wroclaw.pl  

 

    

 

 

http://www.zsp21wroclaw.pl/
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   § 2  1. Przedszkole: 

1) pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą; 

2)   zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki  w warunkach 

bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych; 

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

4)   zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych    

   przepisach; 

5)   realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową   

  wychowania przedszkolnego. 

2. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku,  

a kończy się 31 sierpnia roku następnego. 

3. W okresie wakacji Przedszkole jest przez miesiąc zamknięte. Termin przerwy 

wakacyjnej (lipiec lub sierpień) zatwierdza w arkuszu organizacyjnym organ prowadzący. 

4. Informacje o przerwie wakacyjnej w danym roku szkolnym podaje dyrektor do 

wiadomości rodziców na początku roku szkolnego (w celu dostosowania urlopów 

wypoczynkowych rodziców) w formie pisemnego ogłoszenia. 

5. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy 

wakacyjnej uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku. 

6. W wyjątkowych sytuacjach podczas przerwy wakacyjnej dziecko może 

skorzystać z usług przedszkola dyżurującego.  

7. Decyzję o skierowaniu dziecka do przedszkola dyżurnego w okresie 

wakacyjnym podejmuje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku 

rodziców, złożonego do dnia 15 czerwca danego roku. 

8. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin. 

9. Przedszkole czynne jest od godziny 6,30  do godziny 17,00  od poniedziałku 

do piątku. 

10. Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw 

nieszczęśliwych wypadków w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców. 

11. Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych 

uczelni. Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta. 

12. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź 

osoby skierowanie na odbycie stażu przez odpowiednie instytucje. 

13. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń  

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

jednostki. 

14. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne 

przez uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-

psychologicznych. Osoby z zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez 

rodziców (opiekunów) wychowanków. 
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Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 3. 1. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie - Prawo oświatowe oraz 

przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności Podstawie Programowej 

Wychowania Przedszkolnego. 

2. Celem Przedszkola jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka 

zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

3. Przedszkole zapewnia dzieciom sześcioletnim realizację odbycia 

Obowiązkowego Rocznego Przygotowania Przedszkolnego.  

 

§ 4. Do zadań przedszkola należy: 

1. wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka i wspomaganie w rozwijaniu 

jego uzdolnień poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń  

w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2. stworzenie środowiska wychowawczego, umożliwiającego pełny rozwój dzieci 

w warunkach poszanowania ich godności osobistej, życzliwego i podmiotowego 

traktowania oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej - zapobieganie wszelkim 

formom dyskryminacji; 

3. tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój zabawę 

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

4. wspieranie samodzielnej dziecięcej ciekawości świata, dobór treści 

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń 

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

5. troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną - zachęcanie do uczestnictwa 

w zabawach i grach sportowych; 

6. wzmacnianie poczucia wartości, tak, żeby dzieci lepiej orientowały się w tym, 

co jest dobre, a co złe; 

7. rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

8. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 

9. kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów 

i porażek; 

10. tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 

prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową  

i bezpieczeństwo;  

11. upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

12. tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka (w tym 

wrażliwość estetyczną) oraz wiedzę i bezpieczne, samodzielne poznawanie wielu sfer 
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aktywności w świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym - adekwatnych do etapu 

rozwoju dziecka – ze szczególnym upowszechnieniem wiedzy ekologicznej oraz 

kształtowaniem właściwych postaw wobec problemów ochrony środowiska; 

13. wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych  oraz rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, formy teatralne, dramowe oraz sztuki 

plastyczne; 

14. kształtowanie: tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty 

narodowej); postawy obywatelskiej i patriotycznej, a także postawy poszanowania dla 

innych kultur; 

15. organizowanie nauki religii, na prośbę rodziców i na zasadach określonych  

w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej;  dzieci nie biorące udziału  

w ww zajęciach objęte są opieką nauczyciela innej grupy. 

16. tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych  

w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym 

uwzględnieniem nabywania umiejętności czytania i pisania; 

17.  umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej; 

18. tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  

 

 

Rozdział 3 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

 

§ 5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom, 

rodzicom i nauczycielom na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

§ 6. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest 

dobrowolne, nieodpłatne. 

 

§ 7. Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w przedszkolu odpowiedzialny jest wicedyrektor. 

 

§ 8. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu udzielana jest przez 

nauczycieli i specjalistów. 

2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna realizowana jest we współpracy  

z rodzicami i różnymi instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodziny takimi jak: 

1) poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne; 

2) placówki doskonalenia nauczycieli; 

3) inne przedszkola, szkoły, placówki oświatowe; 

4) organizacje pozarządowe oraz inne instytucje działające na rzecz rodzin i dzieci. 
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§ 9.  Pomoc psychologiczno–pedagogiczna w przedszkolu polega na: 

1. diagnozowaniu środowiska dziecka; 

2. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka, 

jego możliwości psychofizycznych, określeniu mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych, w tym barier  

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu placówki; 

3. podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału  

dziecka; 

4. wspieraniu dziecka z uzdolnieniami; 

5. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse 

edukacyjne dzieci oraz w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

6. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

§ 10. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego oraz pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna  polega: 

1) na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych,  

edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz czynników środowiskowych 

wpływających na funkcjonowanie wychowanka w przedszkolu;  

2) na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

    wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej dziecku.  

 

§ 11. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną  

w przedszkolu wynika w szczególności:  

1. z niepełnosprawności; 

2. z niedostosowania społecznego / zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

3. z zaburzeń zachowania i emocji; 

4. ze szczególnych uzdolnień; 

5. ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6. z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

7. z choroby przewlekłej; 

8. z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9. z niepowodzeń edukacyjnych; 

10. z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego 

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11. z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze 

zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za 

granicą. 

 

§ 12. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy: 

1. rodziców dziecka, 
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2. dyrektora przedszkola, 

3. nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty 

prowadzącego zajęcia z dziećmi, 

4. poradni, 

5. pracownika socjalnego, 

6. asystenta rodziny, 

7. kuratora sądowego. 

 

§ 13. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest podczas: 

1. bieżącej pracy z dzieckiem; 

2. zajęć rozwijających uzdolnienia; 

3. zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

4. zajęć specjalistycznych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-

kompensacyjnych, i innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

5. porad i konsultacji. 

 

§ 14. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie działań  

i zajęć specjalistycznych; działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań 

wychowanków, w tym  uzdolnień oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu 

rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień, a szczególnie: 

1. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych wychowanków oraz planowanie 

sposobów ich zaspokojenia; 

2. zindywidualizowanej pracy z dzieckiem na zajęciach ogólnych  

i specjalistycznych zajęciach edukacyjnych; 

3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 

4. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

5. działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej wychowankom 

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.  

 

§ 15. 1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są  

w formie: 

1) wywiadów z rodzicami, dzieckiem; 

2) prowadzenia obserwacji pedagogicznych. 

2. Organizowane w przedszkolu i poza nim: prezentacje, konkursy, turnieje 

stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji.  

 

§ 16. 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści  

w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie  

u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 

realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną 

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 

2. W razie stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-
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pedagogiczną, nauczyciel - wychowawca grupy wychowawczej lub specjalista informuje 

o tym niezwłocznie dyrektora.  

3. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem – jeżeli stwierdzi taką potrzebę.  

4. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, ustalonych 

dla dziecka formach, zakresie i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor 

Przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie rodziców dziecka. 

5. Dyrektor, planując udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

współpracuje z rodzicami dziecka i – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami  

i specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 

 

§ 17. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla dzieci 

odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne 

trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych 

wynikających z podstawy wychowania przedszkolnego. Zajęcia prowadzone są przez 

nauczycieli poszczególnych grup.  

 

§ 18. Porad dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb: 

1. nauczyciele, w tym logopeda, w terminach umawianych indywidualnie  

z rodzicami; 

2. psycholog, pedagog  w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 9,  

po uprzednim  uzgodnieniu terminu spotkania ze specjalistami Poradni. 

 

§ 19. Do zadań logopedy należy: 

1. przeprowadzenie wstępnych badań logopedycznych, zdiagnozowanie dzieci 

pod kątem stanu mowy i wad wymowy – wytypowanie dzieci do pomocy logopedycznej; 

2. prowadzenie systematycznych zajęć logopedycznych z dziećmi; 

3. współpraca z domem rodzinnymi – udzielanie porad, konsultacji; 

4. udzielanie instruktażu dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji 

rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

5. prowadzenie pomocy pedagogicznej;  

6. udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej; 

7. prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 20. Zadania psychologa i pedagoga z Poradni psychologiczno-pedagogicznej: 

1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu 

rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających 
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aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola; 

3. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4. podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci; 

5. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania i inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza 

przedszkolnym dzieci; 

6. inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych  

w sytuacjach kryzysowych; 

7. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci. 

 

§ 21. W przypadku gdy w wyniku udzielanej dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej nie następuje poprawa funkcjonowania wychowanka w przedszkolu, 

dyrektor, za zgodą rodziców, może wystąpić do publicznej poradni z wnioskiem  

o przeprowadzenie diagnozy problemu dziecka w celu wskazania sposobu rozwiązania 

tego problemu. 

 

§ 22. 1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu 

przygotowaniu przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia 

uczęszczanie do przedszkola obejmuje się Indywidualnym Obowiązkowym Rocznym 

Przygotowaniem Przedszkolnym. 

2. Zajęcia Indywidualnego Przygotowania Przedszkolnego prowadzi się  

w miejscu pobytu dziecka, w domu rodzinnym; w wyjątkowych sytuacjach zajęcia te 

mogą być prowadzone w placówce opieki zdrowotnej. 

3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia Indywidualnego Przygotowania 

Przedszkolnego, dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści 

wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do 

możliwości psychofizycznych dziecka oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć Indywidualnego Przygotowania 

Przedszkolnego realizowanych bezpośrednio z dzieckiem ustalany jest indywidualnie, 

stosowanie do potrzeb i możliwości dziecka. 

5. Zajęcia Indywidualnego Przygotowania Przedszkolnego są prowadzone  

z dzieckiem przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych 

zajęć. 

     

Rozdział 4 

Indywidualne nauczanie i wychowanie,  

opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi 

 

§ 23. 1. Przedszkole może organizować indywidualne nauczanie i wychowanie 

dzieciom: 
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1) o obniżonym ogólnie poziomie funkcjonowania intelektualnego; 

2) z dysfunkcją ruchu, uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do 

przedszkola; 

3) przewlekle chorym; 

4) innym, stale lub okresowo niezdolnym do nauki i wychowania w warunkach 

przedszkolnych. 

2. Do Przedszkola mogą być przyjmowane dzieci niepełnosprawne, jeżeli 

poradnia psychologiczno-pedagogiczna lub inna poradnia specjalistyczna wskaże, że 

dziecko może przebywać w typowej grupie przedszkolnej. 

  

§ 24. 1.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci  

z odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników zajęć nie może przekraczać 5.  

2. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji 

i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 

czterech.  

3. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla 

dzieci przejawiające trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać dziecięciu.  

4. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci  

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, mających problemy w funkcjonowaniu  

w przedszkolu.  Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać dziesięciu.  

 

 

Rozdział  5 

Sposoby realizacji zadań przedszkola 

 

§ 25. 1. Praca opiekuńczo - wychowawcza i dydaktyczna w Przedszkolu 

prowadzona jest w oparciu o przyjęte do realizacji Programy Wychowania 

Przedszkolnego dla poszczególnych grup. 

2. Program Wychowania Przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań 

zawartych w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego. 

3. Program Wychowania Przedszkolnego zawiera: 

1) szczegółowe cele i zadania kształcenia i wychowania; 

2) treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego; 

3) sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania, z uwzględnieniem możliwości 

indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci; 

4) metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna); 

4. Nauczyciel oddziału może wybrać Program Wychowania Przedszkolnego 

spośród programów dostępnych lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 
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3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi 

zmianami. 

5. Program Wychowania Przedszkolnego dopuszcza do użytku grup dyrektor 

ZSP nr 21. 

6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu Programy Wychowania 

Przedszkolnego stanowią Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego. 

7. Wicedyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w Zestawie 

Programów Wychowania Przedszkolnego - Podstawy Programowej. 

 

§ 26. 1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki  

w szkole podstawowej.  

2. Informację wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej.  

3. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej 

wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji 

pedagogicznych. 

 

§ 27. 1. Wicedyrektor Przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział 

przedszkolny opiece dwóch nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie 

wychowania przedszkolnego. 

2. Wicedyrektor Przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy 

Przedszkola decyduje o ciągłości pracy nauczycieli w danej grupie dzieci.  

3.  Ze względu na prawidłową organizację pracy Przedszkola nauczyciel może 

zostać przesunięty do pracy w innej grupie. 

4. Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup 

przedszkolnych w roku szkolnym podejmuje dyrektor. 

 

 

Rozdział  6 

Bezpieczeństwo dzieci  

 

§ 28 1. W czasie pobytu dziecka w Przedszkolu, i poza nim, za bezpieczeństwo  

i zdrowie dzieci odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu wicedyrektor powierzył 

prowadzenie oddziału w godzinach określonych grafikiem godzin pracy. 

2. Do dbania o bezpieczeństwo dzieci zobowiązani są również wszyscy pozostali 

pracownicy Przedszkola (pedagogiczni i niepedagogiczni). 

3. Do obowiązków pracowników Przedszkola należy codzienna kontrola 

bezpieczeństwa terenu i stanu technicznego urządzeń. W przypadku stwierdzenia 

jakiegokolwiek zagrożenia pracownik winien usunąć istniejące zagrożenie, ewentualnie 

zabezpieczyć teren, a w razie niemożności usunięcia zagrożenia zgłosić problem 

wicedyrektorowi placówki, który podejmie stosowne decyzje. 
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4. Dyrektor ZSP 21 zgodnie z obowiązującymi przepisami dba o: 

1) o odpowiednie warunki budowalne obiektu: oświetlenie, wentylację, ogrzewanie, 

oznakowanie ciągów komunikacyjnych; 

2) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków z nich korzystania; 

3) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren Przedszkola 

w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię; 

4) ogrodzenie terenu przedszkola; 

5) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

6) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

7) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych  

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy oraz 

instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

8) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

5. Wicedyrektor Przedszkola dba o: 

1) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci; 

2) przestrzeganie liczebności grup; 

3) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi  

w imprezach i wycieczkach poza terenem przedszkola; 

6. Przedszkole stwarza możliwość ubezpieczenia dzieci i pracowników 

Przedszkola. 

 

§ 29. 1.  Dziecko powinno być przyprowadzane do Przedszkola w godzinach  

od 6.30  do  8.30., ewentualne spóźnienia rodzice obowiązani są zgłosić nauczycielce 

grupy telefonicznie poprzedniego dnia lub w dniu nieobecności do godz. 9.00. Zgłaszanie 

późniejszego przyprowadzania dziecka wynika z konieczności przygotowania 

odpowiedniej liczby posiłków. 

2. Osoba przyprowadzająca dziecko do Przedszkola obowiązana jest rozebrać je 

w szatni i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub osobie 

dyżurującej.  

3. Opiekę nad dzieckiem przejmuje nauczyciel w chwili gdy rodzic (prawny 

opiekun) osobiście powierzy jemu dziecko. 

4. Rodzic (prawny opiekun) ma obowiązek zwrócenia uwagi czy wnoszone przez 

dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych mogących stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa. 

5. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez 

zgody nauczyciela. 

6. Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

7. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  

i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do 

Przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub 

posesji przedszkolnej. 
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8. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do Przedszkola dzieci zdrowe  

i czyste, nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących 

oraz z objawami innych chorób. 

9. Dzieci przeziębione, kaszlące, gorączkujące, wymiotujące, z widocznym 

zapaleniem spojówek nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi - nauczyciel ma 

prawo poprosić rodzica do odebrania chorego dziecka. 

10. W przypadku zaistnienia lub powtarzających się wątpliwości co do stanu 

zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia 

dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do Przedszkola przez czas trwania 

przeszkody dotyczącej sytuacji zdrowotnej dziecka. 

11. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

12. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym 

samopoczuciu dziecka, wskazując w informacji pojawiające się objawy. 

13. Każdą nieobecność dziecka, spowodowaną chorobą zakaźną, rodzice 

zobowiązani są zgłosić do przedszkola w celu podjęcia działań profilaktycznych, 

mogących zminimalizować jej rozprzestrzenianie się.  

14. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz 

wprowadzania zwierząt na teren Przedszkola i ogrodu przedszkolnego. 

15. Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu 

kontaktowego i adresu zamieszkania. 

 

§ 30.1 Personel pedagogiczny Przedszkola, w ramach profilaktyki zdrowotnej, 

podczas pierwszego wrześniowego spotkania z rodzicami, przeprowadza rozmowy 

informujące na temat możliwości zarażenia się przez dzieci wszami. 

2. Rodzice są zobligowani do natychmiastowego zgłoszenia nauczycielce faktu 

posiadania przez dziecko wszy.  

3. Wyczyszczenie dziecku głowy nie zwalnia rodzica od poinformowania 

nauczyciela o tym fakcie. 

4. W razie stwierdzenia, że chodzące do Przedszkola dziecko ma w głowie wszy 

lub gnidy nauczyciele: 

1) informują rodziców o możliwości  zarażenia się dziecka wszami; 

2) zawieszają powyższą wiadomość  na tablicy informacyjnej; 

3) ogłaszają konieczność stałego monitorowania, przez rodziców, czystości głów 

(codzienne przeglądy włosów). 

5. W razie przedłużającego się czasu nie utrzymania czystości – dyrektor 

Przedszkola powiadamia Sanepid. 

 

§ 31.1 Jeżeli stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji 

lekarskiej nauczyciel lub  każdy inny pracownik Przedszkola: 

1) podejmuje działania pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych 

umiejętności; 

2) wzywa karetkę pogotowia ratunkowego; 

3) zawiadamia o tym fakcie rodziców lub prawnych opiekunów dziecka. 
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2. Dziecko, do czasu pojawienia się rodziców (opiekunów prawnych) zawsze 

pozostaje w obecności nauczyciela lub wicedyrektora, którzy towarzyszą dziecku. 

3. W razie problemów zdrowotnych  zgłaszanych przez dzieci lub zauważonych 

przez nauczyciela (np. dolegliwości bólowe, gorączka) nauczyciel ma obowiązek 

powiadomienia rodziców (prawnych opiekunów) dziecka o zaistniałym problemie z ew. 

zaproponowaniem odbycia konsultacji lekarskiej. 

4. Kiedy kontakt z rodzicami nie jest możliwy, a stan zdrowia dziecka pogarsza 

się, Przedszkole  wzywa pogotowie ratunkowe. 

5. Jeżeli wystąpi konieczność stałego podawania leków (dzieci z przewlekłą 

chorobą typu: cukrzyca, hemofilia, astma, mukowiscydoza) rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia pisemnej informacji:  

1) na jaką chorobę dziecko choruje; 

2) jakie leki, na zlecenie lekarza, dziecko zażywa (nazwa leku, sposób dawkowania  

i podawania); 

3) oddanie zlecenia lekarskiego;  

4) dokonanie pisemnego upoważnienia do podawania dziecku w Przedszkolu leków. 

6. W Przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów 

lekarskich, jedynie wynikające z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej  

i ewentualnie po wyrażeniu zgody przez rodzica np. na badanie wzroku, przegląd zębów 

itp. 

7. Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

1) Dopuszcza się jedynie podanie leku lub wykonanie innych czynności dziecku 

przewlekle choremu np. kontrola poziomu cukru we krwi u dziecka chorego na 

cukrzycę czy  podawanie leku drogą wziewną dziecku choremu na astmę.  

2) Powyższe czynności może wykonać  pracownik, jeżeli odbył odpowiednie 

przeszkolenie w tym zakresie. 

3) Osoby przyjmujące powyższe zadanie muszą wyrazić na nie zgodę, zaś posiadanie 

wykształcenia medycznego nie jest wymogiem koniecznym. 

8. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności 

związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika Przedszkola i zobowiązanie 

do sprawowania opieki muszą mieć formę umowy pisemnej pomiędzy rodzicami dziecka 

przewlekle chorego, a pracownikiem Przedszkola.  

9. Dla każdego dziecka chorego na przewlekłą chorobę zostaje opracowana 

procedura opieki. 

10. O przewlekłej chorobie dziecka i procedurze sprawowania nad nim opieki 

zostają zapoznani wszyscy pracownicy Przedszkola. 

11. Procedura opieki nad chorym przewlekle dzieckiem winna znajdować się  

w podręcznym miejscu grupy do  której uczęszcza dziecko.  

 

§ 32. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym, sześcioletnim  

dzieciom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola 

albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli 

dowóz zapewniają rodzice. 
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 § 33 .1. Dziecko odbierane jest z Przedszkola (ogrodu) przez rodziców prawnych 

opiekunów), chęć odebrania dziecka rodzic zgłasza nauczycielowi osobiście.  

2. Oddanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku pisemnego 

upoważnienia.  

3. Pisemne upoważnienie na odebranie dziecka z Przedszkola polega na 

wypełnieniu i podpisaniu przez co najmniej jednego rodzica dziecka (prawnego opiekuna) 

przedszkolnego druku: „Upoważnienie do odbioru dziecka/dzieci” z podaniem imienia  

i nazwiska osoby upoważnianej i terminu ważności upoważnienia.  

4. Wypełnione upoważnienia rodzice osobiście przekazują nauczycielom lub 

wicedyrektorowi przedszkola. Upoważnienia mogą być w każdej chwili odwołane lub 

zmienione - tylko na piśmie.  

5. W przypadku oddania dziecka osobie niepełnoletniej – rodzeństwu, które ma 

ukończone 16 lat, rodzice są zobowiązani sporządzić dodatkowe pisemne upoważnienie. 

6. Osoba „Upoważniona” w momencie odbioru dziecka, powinna posiadać przy 

sobie dokument tożsamości ze zdjęciem i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach 

budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami. 

7. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

8. Jeżeli dziecko nie będzie chciało wyjść z Przedszkola z osobą upoważnioną 

przez rodziców (będzie się opierało, płakało itp.) nauczyciel może podjąć decyzję  

o pozostawieniu go pod opieką Przedszkola do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym 

przypadku nauczyciel skontaktuje się z rodzicami dziecka. O zaistniałym fakcie 

nauczyciel zawiadamia wicedyrektora Przedszkola. 

9. Jeżeli odebranie dziecka z Przedszkola przez rodziców bądź osoby 

upoważnione nie jest możliwe personel przedszkola ma prawo wezwać Policję. 

10. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie).  

11. Nauczycielki mają obowiązek zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu 

wyjaśnienia sprawy.  

12. W przypadku odmówienia wydania dziecka nauczycielka ma obowiązek 

wezwania drugiego rodzica lub upoważnionej osoby, a jeżeli jest to niemożliwe ma prawo 

wezwać Policję.  

13. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie 

informuje wicedyrektora Przedszkola. Wicedyrektor podejmuje działania przewidziane 

prawem 

14. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z 

rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.  

15. W miesiącach, kiedy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, 

nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez 

wyraźne pożegnanie z nauczycielką mającą je pod opieką. 

16. Z chwilą oddania dziecka rodzicom (osobom upoważnionym) 

odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo przechodzi na rodziców (osoby upoważnione 
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§ 34. 1. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.10    

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie o zaistniałym fakcie rodziców 

(osoby upoważnione do odbioru dziecka). 

2. Gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji  

o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem do godz. 18.00. 

3. Po godz. 18.00 nauczycielka powiadamia o zaistniałym fakcie (niemożności 

skontaktowania się z rodzicami) wicedyrektora. 

4. Wicedyrektor Przedszkola podejmuje decyzję poinformowania dyżurnego 

Komendy Policji we Wrocławiu tel. 071 782 45 64 lub Centrum Zarządzania 

Kryzysowego tel. 071 137 167 04 (112)). 

5. W przypadku braku możliwości powiadomienia wicedyrektora nauczyciel sam 

podejmuje decyzję o powiadomieniu policji. 

§ 35. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  

z rodziców musi być potwierdzone  prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

 

§ 36. 1. Dzieci wychodzące na przedszkolne podwórko pozostają pod specjalną 

opieką nauczycielki grupy i pozostałego w przedszkolu personelu. 

2. Każdy nauczyciel organizując zajęcia na powietrzu powinien bezwzględnie 

zapoznać dzieci z zasadami bezpieczeństwa (o sposobie zachowania się na placu zabaw, 

jego opuszczenia, powrotu do przedszkola, określa teren, na którym mogą przebywać 

dzieci).  

 

§ 37.  1. Ogród Przedszkola jest miejscem przeznaczonym do zabaw dowolnych 

oraz zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci z Przedszkola nr 32.  

2. Na terenie przedszkolnego ogrodu: 

1) nie wolno wprowadzać psów; 

2) z urządzeń oraz sprzętu wolno korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem; 

3) nie wolno wspinać się na urządzenia ogrodowe, w klapkach, kaloszach, chodakach;  

4) w czasie silnego nasłonecznienia wszystkie dzieci muszą mieć nakrycie głowy 

(czapkę, kapelusz, chusteczkę); 

5) dzieciom nie wolno wspinać się (wchodzić): na ogrodzenia i na drzewa; 

6) w Przedszkolu obowiązuje całkowity zakaz niszczenia zieleni na terenie ogrodu 

(łamanie gałęzi, zrywanie, deptanie kwiatów itp.); 

7) nie wolno bawić się kijami, rzucać kamieniami, sypiać piachem, popychać innych 

uczestników zabawy lub w inny sposób robić im krzywdę; 

8) korzystając z urządzeń nie wolno spychać za nich uczestników zabawy oraz wnosić 

na nie zabawki;. 

9) na zjeżdżalni należy zjeżdżać przodem, na siedząco, nogami skierowanymi  

w dół, zjeżdżać można tylko wtedy, gdy tor zjazdu jest wolny; 

10)  dzieci powinny natychmiast zgłaszać nauczycielowi: 

a) wszelkie urazy, wypadki lub złe samopoczucie, 

b) znalezienie w ogrodzie niebezpiecznych przedmiotów (np. szkło), 
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c) potrzebę i cel opuszczenia ogrodu (np. wyjście do toalety, do szatni) oraz swój 

powrót; 

11) każdy rodzic  (opiekun) zobowiązany jest do poinformowania nauczyciela  

o odebraniu  dziecka z ogrodu; 

12) każde  dziecko odchodzące z Rodzicem (opiekunem) do domu żegna się  

z nauczycielem; 

13) rodzic (opiekun) po odebraniu dziecka opuszcza teren ogrodu; 

14) wszyscy korzystający z ogrodu przedszkolnego winni bezwzględnie 

podporządkować się poleceniom osób sprawujących opiekę nad ogrodem.   

 

§ 38. 1.  Wycieczki organizowane są w Przedszkolu w oparciu o: Prawo o ruchu 

drogowym,  rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu w sprawie warunków i sposobu 

organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.  

2. Przez ,,wycieczkę” należy rozumieć każde wyjście z dziećmi poza teren 

przedszkola (w tym: spacery, inne formy turystyki). 

3. Wycieczki stanowią integralną formę działalności Przedszkola.  

4. Każde wyjście z dziećmi poza teren Przedszkola nauczyciel ma obowiązek 

zgłosić wicedyrektorowi Przedszkola najpóźniej w dniu poprzedzającym wycieczkę. 

5. Organizowane przez Przedszkole wycieczki mają na celu w szczególności:  

1) poznawanie przez dzieci Małej Ojczyzny, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, 

kultury, historii itp.; 

2) poszerzanie wiedzy dzieci z różnych dziedzin życia (społecznego, gospodarczego  

i kulturalnego); 

3) upowszechnianie zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności 

korzystania z zasobów przyrody; 

4) upowszechnianie form aktywnego spędzania wolnego czasu; 

5) poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach i sytuacjach.  

6. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, 

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia 

przygotowania i umiejętności. 

7. Obowiązkiem organizatora jest stały monitoring stanu zdrowia dzieci i ich 

możliwości realizacji zamierzonych celów. 

8. Wycieczka musi być: 

1) należycie przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym; 

2) omówiona ze wszystkimi uczestnikami (cel wycieczki, miejsce, przebieg, 

przypomnienie zasad zachowania się dzieci podczas wycieczki). 

9. Organizacja wycieczek wynika z rocznego harmonogramu wyjść, wycieczek, 

imprez oraz  planów pracy grup.  

10. Wycieczka poza teren placówki: 

1) dla dzieci 3 – 4 letnich zapewnia się jednego opiekuna na 8 dzieci, 

2) dla dzieci 5 – 6 letnich zapewnia się jednego opiekuna na 10 dzieci. 

11. Wycieczka w komunikacji miejskiej: 
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1) dla 8 dzieci zapewnia się jednego opiekuna; 

2) po wejściu do autobusu nauczyciel informuje kierowcę o obecności dzieci; 

3) grupa dzieli się na mniejsze grupy, każda pod opieka 1 opiekuna. 

12. Rodzaje wycieczek:  

1) wycieczki tematyczne ( w tym przyrodnicze) - inicjowane i realizowane przez 

nauczycieli w celu przybliżenia dzieciom realizowanych tematów, celów 

dydaktyczno-wychowawczych; 

2) wypoczynkowo-rekreacyjne imprezy krajoznawczo-turystyczne;  

3) zielone przedszkole. 

13. Kierownika wycieczki lub imprezy wyznacza wicedyrektor spośród 

pracowników pedagogicznych. 

14. Kierownik musi mieć uprawnienia do organizacji i prowadzenia wycieczek: 

mieć ukończony kurs kierowników wycieczek lub być instruktorem harcerskim,  lub mieć 

uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki 

kwalifikowanej albo pilota wycieczek; 

15. Opiekunem wycieczki lub imprezy może być nauczyciel albo, po uzyskaniu 

zgody wicedyrektora przedszkola, rodzice dzieci biorących udział w wycieczce; 

16. Przynajmniej jeden opiekun na grupę przedszkola musi być nauczycielem. 

17. Zadania kierownika wycieczki - kierownik wycieczki lub imprezy: 

1) opracowuje z udziałem opiekunów szczegółowy program i harmonogram 

wycieczki, w tym: określa zadania dla opiekunów w zakresie realizacji programu 

oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy; 

2) wypełnia kartę wycieczki i oddaje do pisemnej akceptacji wicedyrektorowi 

przedszkola; 

3) zapoznaje dzieci i rodziców z celami, miejscem, terminem i zasadami pobytu 

dzieci na wycieczce  (w tym z zasadami bezpieczeństwa);  

4) zbiera od rodziców ważne informacje na temat dzieci (np. problemy zdrowotne 

związane z przejazdem autobusem);  

5) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki lub imprezy oraz 

zapewnia nadzór w tym zakresie; 

6) nadzoruje zaopatrzenie grupy w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę 

pierwszej pomocy; 

7) organizuje transport, wyżywienie i noclegi dla uczestników; 

8) w razie konieczności doubezpiecza uczestników;  

9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki lub 

imprezy; 

10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki lub imprezy 

po jej zakończeniu - najpóźniej 14 od dnia jej zakończenia. 

18. Obowiązki opiekuna - opiekun wycieczki:  

1) współpracuje z kierownikiem przy opracowaniu szczegółowego programu  

i harmonogramu wycieczki, w tym: określeniu zadań dla opiekunów w zakresie 

realizacji programu oraz zapewnienia  opieki i bezpieczeństwa uczestnikom 

wycieczki lub imprezy;   
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2) sprawuje stałą opiekę nad powierzonymi mu dziećmi, ze szczególnym 

uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, (od chwili przejęcia opieki nad dziećmi  

z rąk rodziców, do chwili oddania dzieci rodzicom pod ich opiekę); 

3) współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu 

wycieczki lub imprezy;  

4) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki, związane  

z powierzonym mu zadaniem.   

19. Opiekunowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na karcie wycieczki 

przyjęcie odpowiedzialności za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci.  

20. Finansowanie wycieczek: 

1)  plan finansowy wycieczki musi określać ogólny koszt wycieczki, koszt jednego 

uczestnika wycieczki oraz przewidywane koszty organizacyjne i programowe; 

2) wycieczki finansowane mogą być: ze środków rady rodziców, opłaty rodziców lub 

innych źródeł; 

3) rodzice, którzy zadeklarowali udział swego dziecka w wycieczce, a następnie 

deklarację tę wycofali, zobowiązani są do pokrycia strat, jakie powstały z tego 

tytułu (zaliczka: noclegu czy przejazdu, zakupu biletu wstępu);  

4) kierownik wycieczki oraz opiekunowie nie powinni ponosić kosztów udziału  

w imprezie (koszty kierownika i opiekunów rozkładane są jednakowo na 

wszystkich uczestników wycieczki); 

5) kierownik wycieczki odpowiada za terminowe regulowanie zobowiązań 

finansowych z nią związanych (o wszelkich opóźnieniach należy niezwłocznie 

informować wicedyrektora przedszkola).  

6) rozliczenia wycieczki dokonuje kierownik, określając sposób zagospodarowania 

nadwyżki, względnie uzupełnienia niedoboru finansowego; 

7) dowodami finansowymi są przede wszystkim: 

a) podpisane przez rodziców dzieci listy wpłat,  

b) rachunki i faktury, 

c) bilety (wstępu, przejazdów),  

d) w wyjątkowych (uzasadnionych) przypadkach mogą to być oświadczenia  

o poniesionym wydatku  podpisane przez kierownika wycieczki oraz wszystkich 

opiekunów, jednak wydatki tego typu nie mogą przekroczyć 10 % kosztów 

wycieczki. 

21. Udzielanie zgody na przeprowadzenie wycieczki: 

1) zgody na przeprowadzenie wycieczki udziela wicedyrektor przedszkola; 

2) każdą wycieczkę (wyjście poza teren przedszkola) należy odnotować w dzienniku  

i zeszycie wyjść. 

22. Dokumentacja wycieczki: 

1) kierownik wycieczki wypełnia „Kartę wycieczki i oddaje do pisemnej akceptacji 

wicedyrektorowi przedszkola w terminie: 

a) wycieczki po Wrocławiu (7 dni przed wyjściem), 

b) wycieczki poza Wrocław (przy akceptacji wstępnej, przed rozpoczęciem roku 

szkolnego (14 dni przed wyjazdem), 
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c) wycieczka poza Wrocław (bez wstępnej akceptacji wicedyrektora, przed 

rozpoczęciem roku) - tylko po indywidualnym uzgodnieniu z wicedyrektorem 

(przedstawienie karty wycieczki, propozycji kosztów -  co najmniej 21 dni przed 

planowaną wycieczką); 

2) kierownik wycieczki przedstawia do akceptacji  2 egzemplarze karty wycieczki  

(z załącznikami) -  z czego: jeden egzemplarz jeden pozostaje w przedszkolu,  

a drugi zabierany jest przez kierownika wycieczki; 

3) ewentualne braki w dokumentacji należy uzupełnić w terminie uzgodnionym  

z wicedyrektorem; 

4) opóźnienie w przedstawieniu do zatwierdzenia lub braku wymaganych 

dokumentów może stanowić przyczynę nieudzielenia zgody na przeprowadzenie 

imprezy. 

23. Zasady organizacji, bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi podczas wycieczek: 

1) dla zapewnienia uczestnikom wycieczek pełnego bezpieczeństwa konieczne jest 

przydzielenie opiekunów spośród nauczycieli oraz rodziców według następujących 

zasad: 

a) jeden opiekun na 6 uczestników przy przejazdach kolejowych,  

b) jeden opiekun na 10 osób, w innego rodzaju wycieczkach; 

2) czas trwania i trasa wycieczki muszą być dopasowane do wieku i możliwości    

uczestników; 

3) miejscem zbiórki dzieci kończącej wycieczkę, jest  szatnia przedszkolna oraz  

podwórko, skąd dzieci odbierane są przez rodziców; 

4) przed wyruszeniem na wycieczkę konieczne jest przypomnienie dzieciom zasad 

bezpieczeństwa  i sposobie zachowania się w razie nieszczęśliwego wypadku;  

5) opiekunowie zobowiązani są do każdorazowego sprawdzania stanu liczbowego 

dzieci (przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, 

przejazdów oraz po przybyciu do  punktu docelowego); 

6) udział dzieci w wycieczce, każdorazowo wymaga pisemnej zgody rodziców 

(prawnych  opiekunów); 

7) dziecko nie posiadające pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) nie może  

wyjechać, pozostaje w przedszkolu pod opieką innej nauczycielki; 

8) zabrania się prowadzenia wycieczek podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi; w razie 

gwałtownego załamania się warunków pogodowych należy wycieczkę odwołać; 

9) podczas wycieczek należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach; 

10) w przypadku zaginięcia dziecka bezwzględnie zawiadamiamy policję, 

wicedyrektora przedszkola, rodziców; dzieci podczas wyjazdów powinny mieć 

przy sobie kartki z imieniem i nazwiskiem, adresem miejsca pobytu i telefonem 

kontaktowym; 

11) jeżeli podczas trwania wycieczki miał miejsce wypadek, stosuje się odpowiednio 

przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach 

publicznych. 

24. Postępowanie nauczyciela po zaistniałym wypadku: 
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1) jeżeli wypadek zaistniał w czasie wycieczki (imprezy) wszystkie decyzje 

podejmuje kierownik grupy i odpowiada za nie; 

2) w miarę możliwości udzielana jest pierwsza pomoc poszkodowanemu; 

3) poszkodowanemu trudnych wypadków należy wezwać pogotowie ratunkowe oraz 

zawiadomić telefonicznie wicedyrektora przedszkola i prawnych opiekunów; 

4) miejsce wypadku należy pozostawić nienaruszone w celu dokonania ewentualnych 

oględzin. 

25. Postępowanie w razie pożaru pomieszczenia, w którym przebywają 

uczestnicy wycieczki: 

1) w pomieszczeniach, w których przebywają uczestnicy należy zapoznać z drogami 

ewakuacyjnymi; 

2) jeżeli zdarzy się pożar, kierownik i opiekunowie wykonują następujące czynności: 

a) starają się ugasić pożar dostępnymi środkami gaśniczymi, 

b) wyprowadzają dzieci w bezpieczne miejsce, 

c) alarmują straż pożarną. 

26. Dokumentacja wycieczki powinna być przechowywana przez okres jednego 

roku kalendarzowego następującego po wycieczce, w dokumentach nadzoru 

pedagogicznego. 

27. Druki: Karta wycieczki, Lista uczestników, Pisemna zgoda rodziców - 

znajdują się w dokumentach nadzoru pedagogicznego. 

 

§ 39.1. W przypadku nieszczęśliwego wypadku (zachorowania) bądź zaginięcia 

uczestnika grupy nauczyciel sprawujący opiekę, powierza oddział innemu nauczycielowi, 

a sam niezwłocznie zawiadamia wicedyrektora  o zaistniałym incydencie i stara się 

udzielić dziecku pomocy (odnaleźć je). 

2. Nauczyciel w porozumieniu z wicedyrektorem powiadamia o wypadku 

(zaginięciu) Pogotowie Ratunkowe, Policję lub Straż Miejską.  

3. Nauczyciel w porozumieniu z wicedyrektorem informuje rodziców  

o zdarzeniu i podjętych krokach w sprawie wypadku. 

4. Wicedyrektor Przedszkola jest w stałym kontakcie telefonicznym z rodzicami 

zaginionego dziecka. 

5. Dyrektor, wicedyrektor i Rada Pedagogiczna po zaistniałym zdarzeniu 

podejmują kroki zapobiegające powstaniu podobnych sytuacji. 

 

Rozdział 8 

Organy Przedszkola 

 

§ 40. Organami Przedszkola są: 

1. dyrektor ZSP nr 21; 

2. rada pedagogiczna; 

3. rada rodziców.  
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§ 41. 1. Każdy z organów wymienionych w § 40 działa zgodnie z ustawą Prawo 

oświatowe. 

2. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych 

przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola. 

 

§ 42. 1. Dyrektor ZSP nr 21: 

1) organizuje pracę Przedszkola, kieruje jego działalnością oraz reprezentuje je na 

zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 

3) jest przewodniczącym rady pedagogicznej -  realizuje uchwały rady podjęte  

w ramach kompetencji stanowiących, uwzględnia opinie i wnioski rady 

pedagogicznej i rady rodziców; 

4) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; 

5) planuje środki finansowe placówki, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie; 

6) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki; 

7) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych  

w przedszkolu - decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania pracowników, 

przyznawania nagród i wymierzania kar, 

8) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach: 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników Przedszkola; 

9) w wykonywaniu swoich zadań, współpracuje z pozostałymi organami Przedszkola 

(Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców) oraz rodzicami; 

10) przedstawia Radzie Pedagogicznej, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego 

nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Przedszkola; 

11) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku, zaproponowany 

przez nauczyciela lub grupy nauczycieli,  programy wychowania przedszkolnego 

- dopuszczone do użytku w przedszkolu programy stanowią zestaw programów 

wychowania przedszkolnego; 

12) powiadamia Dyrektora Szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka o spełnianiu 

przez niego obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 

13) organizuje zajęcia dodatkowe typu: gimnastyka korekcyjna, język nowożytny; 

14) prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacyjnym 

zatwierdzonym na dany rok szkolny;  

15) współdziała ze szkołami wyższymi i zakładami kształcenia nauczycieli  

w organizacji praktyk pedagogicznych; 

16) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń  

i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej placówki;  

17) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną, we współpracy z rodzicami 

dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, 
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szkołami, placówkami, organizacjami pozarządowymi i instytucjami działającymi 

na rzecz rodziny; 

18) współpracuje z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny  

w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy. 

2. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków Dyrektora Przedszkola 

określają:  ustawa - Prawo oświatowe oraz inne przepisy szczególne. 

 

§ 43. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na 

podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w przedszkolu. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady 

Pedagogicznej, w tym: przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 

statutowym jest działalność opiekuńczo–wychowawcza.  

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ZSP nr 21. 

5. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej wynikające z ustawy - Prawo 

oświatowe to: 

 przygotowanie projektu statutu, jego zmian i jego zatwierdzenie;  

 ustalenie regulaminu rady pedagogicznej, jego zmian i jego zatwierdzenie; 

 zatwierdzanie planów pracy placówki; 

 podejmowanie uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych - 

 - po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

 ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki; 

 podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków przedszkola - 

nie dotyczy dzieci objętych obowiązkiem przedszkolnym; 

 w celu doskonalenia pracy przedszkola - ustalanie sposobu wykorzystania 

wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez 

organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola: arkusz organizacyjny, harmonogram pracy   

nauczycieli tygodniowy rozkład zajęć; 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom czynności i zajęć  

w ramach wynagrodzenia zasadniczego; 

4)  projekt planu finansowego przedszkola; 

5)  programy wychowania przedszkolnego; 

6)  powierzenie stanowiska wicedyrektora; 

7)  przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola; 

8)  pracę dyrektora ubiegającego się o ocenę pracy; 

3. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora. 
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4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, po zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć oraz  

w miarę bieżących potrzeb.  

5. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek:  

1) z inicjatywy przewodniczącego; 

2) co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej; 

3) organu prowadzącego przedszkole; 

4) organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

5) rady rodziców. 

 

§ 44.1. Radę rodziców stanowi reprezentacja rodziców dzieci uczęszczających  

do przedszkola. 

2. W skład rady rodziców wchodzą przedstawiciele wybrani w tajnych wyborach 

przez zebranie rodziców (jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic). 

3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w danym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady. 

5. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny ze statutem. 

6. W celu wspierania działalności statutowej placówki rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy określa regulamin rady rodziców. 

7. Fundusze, o których mowa w ust. 6 mogą być przechowywane na rachunku 

bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz 

dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne 

upoważnienie udzielone przez Radę Rodziców. Zebrania Rady Pedagogicznej  

są protokołowane.  

8. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

9. W zakresie swoich  kompetencji Rada Rodziców opiniuje: 

1) programy wychowania przedszkolnego; 

2) harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w przypadku, 

gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować; 

3) projekt planu finansowego Przedszkola składanego przez dyrektora; 

4) podejmowaną na terenie Przedszkola działalność organizacji i stowarzyszeń; 

5) pracę nauczyciela – opinia potrzebna do dokonania oceny dorobku zawodowego 

nauczyciela za okres stażu (nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje 

postępowania); 

6) propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych; 

7) projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych; 

8) inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu 

wychowania, nauczania i opieki w tym czas pracy przedszkola. 
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10.  Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

zebraniach Rady Pedagogicznej, spraw które mogą naruszać dobro osobiste 

wychowanków, ich rodziców lub nauczycieli czy innych pracowników przedszkola. 

 

§ 45.1. Wszystkie organy Przedszkola współpracują ze sobą na zasadach  

wzajemnego szacunku i porozumienia, umożliwiając podejmowanie przez każdy organ 

integralnych decyzji w granicach swoich kompetencji. 

2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych  

i planowanych działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, 

ogłoszenia na tablicy, stronę internetową, komunikaty i zarządzenia Dyrektora. 

3. Każdy organ Przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Kopie 

dokumentów przekazywane są Dyrektorowi. 

4. Organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją 

reprezentację, lub Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg  

i wniosków. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  

i kształcenia dzieci według zasad przyjętych w Przedszkolu. 

 

§ 46. 1. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe między organami rozwiązywane są 

wewnątrz Przedszkola, na zasadzie mediacji, na terenie placówki.  

2. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony 

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

3. Na pisemny wniosek któregoś z organów (strony sporu) działania mediacyjne 

podejmuje Dyrektor. 

4. Przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze 

stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

5. Podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora. 

6. O rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje 

zainteresowanych, na piśmie, w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

7. W przypadku sporu, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół 

Mediacyjny.  

8. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

Przedszkola (że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole).  

9. Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności prowadzi postępowanie 

mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze 

głosowania 

10. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego 

jako rozwiązanie ostateczne.  
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Rozdział 9 

Organizacja Przedszkola 

 

§ 47. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział (grupa) 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień, wprowadzanych eksperymentów. 

2. W Przedszkolu funkcjonuje osiem oddziałów, wszystkie  mogą być 

różnorodne wiekowo. 

3. Liczba dzieci w poszczególnych oddziałach nie może wynosić więcej niż 25. 

4. Realizacja Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego odbywa się 

w czasie całego pobytu dzieci w Przedszkolu. 

5.  Dzieci są przyprowadzane do Przedszkola do godziny 8.30. W innej sytuacji 

rodzice (prawni opiekunowie) informują Przedszkole o późniejszej godzinie przybycia 

telefonicznie (informacja związana jest z przygotowaniem odpowiedniej ilości posiłków). 

6. Dzieci odbierane z przedszkola są do godziny 17.00, zgodnie z deklarowanym  

przez rodziców czasem pobytu. 

7. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada: 

1) osiem sal do zajęć dla poszczególnych grup; 

2) salę do zajęć indywidualnych, logopedycznych; 

3) szatnie dla dzieci; 

4) pomieszczenia: socjalne, gospodarcze; 

5) stołówkę 

6) salę wielofunkcyjną 

7) ogród przedszkolny z kącikami do prac przyrodniczych dla każdej grupy; 

8) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjno-

sportowych. 

8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków 

dotyczących organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych.  

 

§ 48. 1. Przedszkole zgodnie z Podstawą Programową organizuje dzieciom 

zajęcia języka obcego nowożytnego. 

2. Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną, 

uwzględniając potrzeby i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą 

wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców. 

3. Koszty zajęć dodatkowych pokrywane są z planu finansowego ZSP nr 21 lub 

rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty.  

4. Propozycje zajęć dodatkowych przedstawia Dyrektor i wicedyrektor ogółowi 

rodziców na początku roku szkolnego.  

5. Za organizację zajęć odpowiada wicedyrektor Przedszkola.  

6. Ilość i czas organizowanych zajęć dodatkowych nie może zakłócać realizacji 

podstawy programowej. 
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7. W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa wychowanków, w zajęciach 

dodatkowych zawsze uczestniczy nauczyciel - wychowawca lub inny nauczyciel  

z Przedszkola wskazany przez wicedyrektora. 

8. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi:  

z dziećmi w wieku 3 - 4 lat - około 15-20 minut; 

z dziećmi w wieku 5 - 6 lat – około 25-30 minut 

 

§ 49. 1. Przedszkole na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) organizuje 

naukę religii na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. 

2. W przypadku nieuczęszczania dziecka na zajęcia religii, ma ono zapewnioną 

opiekę z nauczycielem lub specjalistą w innym pomieszczeniu. 

3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć w tygodniu. 

 

§ 50. 1. Wicedyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć w grupach 

międzyoddziałowych. 

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 

od 6.30 do 7.00  i od 16.30 do 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi 

przyprowadzanymi rano i  odbieranymi późnym popołudniem z przedszkola. 

3. Nauczycielki otwierające Przedszkole przyjmują dzieci do momentu otwarcia 

pozostałych oddziałów, zaś nauczycielki zamykające Przedszkole przyjmują dzieci  

ze wszystkich grup od godziny 16.30 do momentu zamknięcia Przedszkola. 

4. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. 

5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 

przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych 

sytuacjach wicedyrektor Przedszkola może zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem 

liczebności w grupie, czyli nie więcej niż 25 dzieci. 

6. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać 

się w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z przepisami organizacji 

wycieczek. 

 

§ 51. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku 

szkolnym określa Arkusz Organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz 

organizacji zatwierdza Organ prowadzący Przedszkole, po zaopiniowaniu przez Związki 

Zawodowe i Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

2. W Arkuszu Organizacji Przedszkola zamieszcza się w szczególności:  

1) czas pracy Przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora, w 

uzgodnieniu z Radą Rodziców; 

2) liczbę i czas pracy poszczególnych oddziałów; 

3) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

4) ogólną liczbę zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący,  
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5) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; wysokość ich etatów i realizowanych przez nich godzin pracy; 

6) liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli (w tym: etaty 

obniżek godzin pracy nauczycieli pełniących funkcje kierownicze i godzin 

ponadwymiarowych  przyznanych przez organ prowadzący. 

3. Na podstawie zatwierdzonego Arkusza Organizacyjnego Przedszkola, Dyrektor 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala rozkład dnia oraz 

tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych określający organizację zajęć edukacyjnych, 

obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz terapeutycznych. 

4. Z ramowym rozkładem dnia oraz szczegółowymi rozkładami dla 

poszczególnych grup, rodzice zapoznawani są na pierwszym zebraniu, które odbywa się 

we wrześniu, a także poprzez informacje zamieszczone na stronie internetowej i na tablicy 

ogłoszeń w szatni przedszkola. 

 

§ 52. 1. W  czasie  całego  dnia  pobytu  dziecka w  Przedszkolu, tj. od godziny 

6.30 do godziny 17.00 nauczyciele zapewniają dziecku stałą opiekę pedagogiczną oraz 

pracę wychowawczo – dydaktyczną (realizacja podstaw programowych i programów 

wychowania przedszkolnego) poprzez: swobodną zabawę dzieci, zabawy, zajęcia 

dydaktyczne zorganizowane i zaplanowane przez nauczyciela, pracę indywidualną 

nauczyciela z dzieckiem, czynności opiekuńcze, zawierające elementy pracy: 

samoobsługowe, higieniczne, porządkowo – gospodarcze. 

2. Ramowy rozkład dnia Przedszkola: 

6:30 – 8:30 - schodzenie się dzieci, zabawy swobodne, zajęcia indywidualne wspierające  

    rozwój dziecka 

8:00 – 9:00 - zabawy ruchowe, ćwiczenia, zabawy poranne, czynności samoobsługowe  

w łazience, przygotowanie do śniadania  

8:30 (grupy: 1,2.3.4) - 9:00 (grupy: 5,6,7,8)  - I posiłek: śniadanie  

9:00, 9:30 - zajęcia organizowane, zajęcia inspirowane przez nauczyciela celem  

    wspomagania rozwoju dzieci w obszarze społecznym, poznawczym,  

    fizycznym i emocjonalnym, zabawy ruchowe z prawidłami, zajęcia z języka  

    angielskiego i umuzykalniające, zajęcia z religii dla dzieci, których rodzice  

    wyrazili  zgodę, zajęcia specjalistyczne logopedyczne i gimnastyka  

    korekcyjna 

10:00 – 11:00 - zabawy dowolne w sali według zainteresowań dzieci, spacery, wycieczki,  

    zabawy na terenie ogrodu przedszkolnego 

11:00 – 11:45 - czynności samoobsługowe w łazience, zabawy ruchowe, przygotowanie do  

    posiłku 

11:15 – 12:00 (od. 11:15 grupy: 1,2.3.4) i (od 11.45 grupy: 5,6,7,8) - II posiłek: zupa  

12:00 – 13:45 odpoczynek w grupie 3 - latków, pozostałe grupy: zabawy uspokajające, i  

     relaksujące w sali lub na powietrzu, zajęcia rozwijające zainteresowania,  

     praca indywidualna, przygotowanie do posiłku  

13.45 – 14:30 od 13:45 grupy: 1,2.3.4 i od 14.30 grupy: 5,6,7,8 – III posiłek: drugie danie i  

     podwieczorek 
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14.30 - 17.00 - rozchodzenie się dzieci, zabawy organizowane i dowolne w kącikach 

zainteresowań w sali lub w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia indywidualne wspierające 

rozwój dziecka 

 

§ 53. 1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana 

jest przez Gminę Wrocław oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie 

comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu. 

2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu reguluje aktualna 

Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych 

prowadzonych przez gminę w czasie przekraczającym czas bezpłatnych zajęć. 

3. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

1) bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki w wymiarze  

5 godzin dziennie od poniedziałku do piątku; 

2) płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych (zatwierdzonych 

w arkuszu organizacyjnym Przedszkola) w zakresie przekraczającym wymiar 

zajęć, o którym mowa w pkt 1, realizowanych w czasie  określonym w deklaracji 

Rodzica; 

3) posiłków na zasadach i warunkach określonych w statucie Przedszkola; 

4) bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole. 

4. Ustala się opłatę w wysokości 1zł za każdą zrealizowaną pełną godzinę 

korzystania z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar określony  

w  § 53 ust.3. pkt. 2, w okresie rozliczeniowym 1 miesiąca.                                                   

5. Odpłatności za zajęcia wymienione w § 53 ust 3 pkt. 2 pobierane są  

w kwocie wynikającej z faktycznie zrealizowanych godzin za każdy dzień pobytu dziecka  

w przedszkolu. 

6. Dziecko realizujące roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nie 

ponosi kosztów, o których mowa w ust. 5 (od września do sierpnia następnego roku 

kalendarzowego - dziecko, które w danym roku kończy 6 lat).  

7. Przedszkole będzie ewidencjonowało pobyt dziecka w oparciu o system 

elektroniczny lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia dziecka  

z przedszkola. 

1) w przypadku elektronicznej rejestracji pobytu dziecka rodzicom przysługuje 

nieodpłatnie jedna karta rejestracji pobytu dziecka; 

2) bieg czasu pobytu dziecka w przedszkolu liczy się: 

a) od momentu zarejestrowania elektronicznego; 

b) w przypadku braku możliwości elektronicznej rejestracji - od momentu 

zarejestrowania dziecka u nauczycielki; 

c) koniec pobytu dziecka w przedszkolu liczony jest od czasu zarejestrowania  

w systemie elektronicznym lub ręcznym (papierowym) u nauczycielki. 

8. W przypadku systemu elektronicznego, w sytuacji gdy rodzic nie 

zarejestruje momentu wejścia lub wyjścia dziecka, czas jego pobytu liczy się od otwarcia 

do zamknięcia przedszkola. 
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9. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 53 ust. 6 rodziców (opiekunów 

prawnych) posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich 

utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym na podstawie oświadczenia 

zawierającego dane niezbędne do ustalenia tego zwolnienia (uwzględnia się dzieci 

pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (podstawa 

prawna – aktualna uchwała Rady Miejskiej Wrocławia). 

 

§ 54.1. Rodzic zobowiązuje się  wnosić na rzecz Przedszkola, z tytułu 

świadczonych usług miesięczną opłatę składającą się z: 

1) tytułu świadczonych usług, zgodnie z § 53;  

2) odpłatności pokrywającej koszty surowców zużytych do przygotowania 

posiłków, w kwocie wynikającej z kalkulacji za każdy dzień pobytu 

dziecka w przedszkolu. 

2. Wysokość opłaty stawki dziennej żywienia dzieci ustalana jest na podstawie 

kalkulacji  ponoszonych kosztów produktów spożywczych używanych do wytwarzania 

posiłków. 

3. (uchylony) 

4. Opłata o której mowa w § 54 ust.2 może zostać zmieniona na podstawie nowej 

kalkulacji kosztów produktów spożywczych (związanej np. ze wzrostem cen produktów). 

5. Wysokość opłaty stawki dziennej żywienia dzieci podawana jest rodzicom 

podczas pierwszego zebrania ogólnego rodziców oraz za pośrednictwem tablicy 

ogłoszeń.” 

6. Koszty opłaty za żywienie w Przedszkolu wynoszą: 

a. 100% w przypadku korzystania z 3 posiłków dziennie ( kwota pełna); 

b. 20% pełnej kwoty w przypadku korzystania z śniadania; 

c. 30% pełnej kwoty w przypadku korzystania z zupy 

d. 50 % pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu (drugie danie oraz 

podwieczorek). 

 

§ 55. 1. Rodzic zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłat z tyt. 

korzystania przez dzieci ze świadczeń przedszkola  do 15 – go dnia następnego miesiąca 

na wskazany rachunek bankowy. 

2. Termin dokonania płatności oznacza  dzień wpływu należności na rachunek 

bankowy. 

3. Wysokość opłaty za Przedszkole podawana jest rodzicom za pośrednictwem 

strony internetowej przedszkola. 

4. Wnoszona przez Rodzica miesięczna opłata, o której mowa w § 54 ust.1,  

w pierwszej kolejności zaliczana będzie na poczet rozliczenia płatnych zajęć 

wychowawczych (§ 53), a w następnej kolejności na poczet pokrycia kosztów 

surowców zużytych do przygotowania posiłków (§ 54 ust. 1 pkt. 2). 

5. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, o której mowa w § 55 ust.1, 

przedszkole naliczy odsetki od nieterminowych wpłat. 
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6. W przypadku wystąpienia nadpłaty, nadpłata za świadczenia przedszkola 

będzie zwracana, na konto z którego dokonano płatności za dziecko lub będzie zaliczona 

na poczet opłat następnego miesiąca rozliczeniowego (zgodnie z wyborem rodzica). 

7. W przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w § 55 

ust.1, za jeden miesiąc,  po uprzednim pisemnym wezwaniu Rodzica do zapłaty,  

z określeniem siedmiodniowego terminu płatności zaległej należności, nastąpi wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego . 

8. W przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną 

informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za świadczenia 

Przedszkola, na wniosek rodzica, zwraca się na podane przez rodzica konto bankowe  

w terminie 30 dni. 

9. (uchylony) 

10. W przypadku rezygnacji z Przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną 

informację w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za świadczenia 

Przedszkola, na wniosek rodzica, zwraca się na podane przez rodzica konto bankowe  

w terminie 30 dni. 

11. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu 

odpłatności za koszty surowców zużytych do przygotowywania posiłku.  Rozliczenie 

kosztów odbywa się na podstawie wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej 

wystawianej przez Przedszkole. 

12. Zwrot opłaty za wyżywienie następuje po uprzednim zgłoszeniu 

nieobecności dziecka w przedszkolu za pomocą sms na numer telefonu 791 430 455, w 

treści wpisując imię, nazwisko dziecka, numer grupy oraz okres jego nieobecności, 

najpóźniej tego samego dnia do godziny 8:00.  

 

§ 56.1. Przedszkole prowadzi żywienie zbiorowe, nie prowadzi indywidualnego 

żywienia dzieci. 

2. Przedszkole planuje, przygotowuje i wydaje posiłki dla dzieci wg diety 

ogólnej i diety bezglutenowej, bezmlecznej (eliminacja mleka pochodzenia zwierzęcego  

i jego przetworów). 

3. Pisemną deklarację o żywieniu dziecka wg diety bezmlecznej rodzic składa  

u intendenta przedszkola. 

4. Przedszkole nie stosuje diet zastępczych lub innej formy żywienia  poza 

wymienionymi w ust.2  

5. Nie dopuszcza się przynoszenia przez rodziców gotowych posiłków, 

produktów, półproduktów w celu ich dalszego wykorzystania, przetworzenia i wydania 

dzieciom. 

6. Intendent w uzgodnieniu z kucharką ustala jadłospis dekadowy  

z uwzględnieniem diety ogólnej i bezmlecznej.  

7. Jadłospis wywieszony jest na tablicy informacyjnej dla rodziców  
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Rozdział 10 

Pracownicy Przedszkola 

 

§ 57. W Przedszkolu utworzone są stanowiska:  

1. kierownicze:  wicedyrektora;  

2. pedagogiczne:  nauczycieli;  

3. nie pedagogiczne:  

5) pomocy nauczyciela, 

6) starszych woźnych, 

7) konserwatora. 

 

§ 58. 1. Do zakresu zadań wicedyrektora należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym 

prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli; 

2) zapewnienia dzieciom bezpiecznego pobytu w Przedszkolu; 

3) udostępnianie informacji rodzicom i nauczycielom o formach pomocy udzielanych 

dzieciom; 

4) opracowywanie analiz wyników badań efektywności nauczania i wychowania; 

5) nadzór nad pracami  zespołów ewaluacyjnych; 

6) nadzór nad pracami  zespołów wsparcia pedagogiczo-psychologicznego; 

7) zapewnianie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i oraz ich doskonaleniu 

zawodowym; 

8) współpraca z Radą Rodziców; 

9) dbanie o autorytet Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli; 

10) opracowywanie grafiku godzin pracy nauczycieli i grup na każdy rok szkolny 

oraz wprowadzanie niezbędnych zmian po wszelkich zamianach 

organizacyjnych; 

11) prowadzenie ewidencji obecności nauczycieli; 

12) ustalanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie Zeszytu Zastępstw; 

13) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych i przekazywanie ich  

st. intendentowi; 

14) wnioskowanie o nagrody, wyróżnienia i kary dla pracowników pedagogicznych; 

15) przygotowywanie projektów ocen nauczycieli i ocen dorobku zawodowego dla 

wskazanych przez dyrektora nauczycieli; 

16) przeprowadzanie szkoleniowych rad pedagogicznych z zakresu prawa 

oświatowego; 

17) bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań zleconych nauczycielom; 

18) prowadzenie dokumentacji wycieczek przedszkola, nadzór nad wyjściami  

i wycieczkami grup w tym kontrola dokumentacji tych wycieczek; 

19) opracowywanie planu kalendarza imprez, uroczystości, wspólnych działań grup; 

20) pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach; 
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21) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli                      

w organizacji praktyk studenckich oraz prowadzenie wymaganej dokumentacji; 

22) nadzór nad organizacjami, stowarzyszeniami i wolontariuszami 

współdziałającymi z przedszkolem i  działającymi w przedszkolu w zakresie 

działania programowego; 

23) opracowanie na potrzeby dyrektora i Rady Pedagogicznej wniosków ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 

24) kontrola realizacji, przez nauczycieli, podstawy programowej wychowania                    

przedszkolnego, kontroluje realizację indywidualnego nauczania; 

25) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników, dzieci i rodziców postanowień 

statutu; 

26) dbanie o właściwe wyposażenie Przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt; 

27) przygotowanie projektów uchwał, zarządzeń, decyzji z zakresu swoich 

obowiązków;  

28) współpraca z poradnią pedagogiczno–psychologiczną, strażą miejską, policją  

i służbami porządkowi w zakresie udzielania dzieciom pomocy; 

29) zapewnienia ładu i porządku w Przedszkolu i na jego terenie; 

30) wykonywanie innych zadań bieżących zleconych przez dyrektora.  

2. W przypadku nieobecności dyrektora do obowiązków wicedyrektora należy: 

1) koordynowanie ewakuacją osób  z budynku  w wypadku zagrożenia; 

2) udzielanie informacji i udostępnianie dokumentów inspektorom jednostek 

kontrolujących Przedszkole, po uprzednim sprawdzeniu upoważnień  do 

przeprowadzenia takich kontroli; 

3) udzielanie informacji dotyczących funkcjonowania placówki pracownikom organu 

prowadzącego, sprawującego nadzór pedagogiczny  oraz rodzicom; 

4) udzielanie pracownikom urlopu na żądanie w nagłych i nieprzewidzianych 

wypadkach, pod warunkiem, ze nie zakłóci to organizacji pracy placówki; 

5) odbierania, rejestrowania poczty (zgodnie  z obiegiem dokumentów 

obowiązującym w placówce) oraz udzielanie merytorycznych odpowiedzi zgodnie 

z wyznaczonymi terminami; 

6) rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących prawidłowego funkcjonowania 

placówki; 

 

§ 59.1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, 

odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych ich opiece 

dzieci. 

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece 

dzieci; 

2) realizacja wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

3) prawidłowe planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi 

przez dyrektora programami opartej na wiedzy o dzieciach i ich środowisku 

rodzinnym;  
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4) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego między innymi poprzez: 

wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej oraz 

optymalnych form organizacyjnych i metod pracy; 

5) organizacja dnia, zajęć, zabaw zgodnie z zasadami BHP i potrzebami 

psychofizycznymi dziecka (zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna). 

3. Nauczyciele odpowiadają za jakość swojej pracy 

4. Nauczyciele zobowiązani są do: 

1) opracowania lub wyboru programu wychowania przedszkolnego i przedstawienia 

go do akceptacji dyrektorowi przedszkola; 

2) opracowania miesięcznych planów pracy, które uwzględniają: rozłożenie zajęć  

w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 

3) wychowywania dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku do symboli narodowych, 

w poszanowaniu tradycji rodzinnych, atmosferze szacunku dla każdego człowieka 

i środowiska w którym żyje; 

4) dbania o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą pokoju  

i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) wdrażania dzieci do: dbania o zdrowie i higienę osobistą, wysiłku, cierpliwości, 

pokonywania trudności i odporności na niepowodzenia; do społecznego działania; 

6) prowadzenia jak największej ilości zajęć na powietrzu; 

6) kształtowania u dzieci właściwych relacji – akceptacji, życzliwości, 

współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za ład i estetykę sali; 

7) stwarzania możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 

8) indywidualizowania pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie 

wymagań edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na podstawie pisemnej opinii poradni 

psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

9) prowadzenia obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną)  

w grupach 5 i 6 –latków; 

10) rozpoznawania możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych, ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce; 

11) rozpoznawania i wspierania rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego 

predyspozycji, umiejętności, uzdolnień lub zainteresowań, między innymi 

poprzez: tworzenie odpowiedniego środowiska dającego poczucie 

bezpieczeństwa  

i atmosferę zaufania; 

12) wnioskowania do wicedyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. 

pomocy Psychologiczno-pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy 

podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian 

lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

13) udzielania dzieciom wsparcia pedagogiczno-psychologicznego (w tym aktywny 

udział w Zespołach d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  utrzymywanie 
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stałego kontaktu z logopedą lub innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia 

specjalistyczne); 

14) dokonywania ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz 

ewaluacji osiągnięć rozwojowych dziecka. 

15) współpracy z domem rodzinnym i środowiskiem dziecka w sprawach 

wychowania i nauczania, w tym:  

a) informowania rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających  

z realizowanego programu wychowania przedszkolnego,  

b) systematycznego, rzetelnego informowania o postępach dziecka i pojawiających 

się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju na bieżąco oraz podczas 

wcześniej umawianych spotkań (co najmniej 2 razy w roku – po wstępnej 

obserwacji i pod koniec roku szkolnego) 

c) udzielanie rad, wskazówek, proponowanie różnych form pomocy; 

d) poinformowania rodziców o obowiązujących w przedszkolu i na grupie zasadach 

bezpieczeństwa (kodeks przedszkola, kodeksy grup)  

e) przekazywanie informacji na tematy bieżącego życia grupy i przedszkola; 

4) ułatwiania adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także 

pomoc w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

5) prawidłowego prowadzenia dokumentacji - opracowywanie miesięcznych planów 

pracy, prowadzenie dziennika, kart obserwacji i diagnozy, a także zestawień 

statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola (zgodnie  

z odrębnymi przepisami); 

6) współdziałania z drugim nauczycielem prowadzącym grupę, ze specjalistami  

w celu udzielania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz  

st. intendentem; 

7) respektowania praw dziecka, kierowania się w swoim działaniu dobrem dziecka, 

poszanowania jego godności osobistej; okazywania każdemu dziecku troski  

i życzliwości; unikania złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka;  

8) aktywnego udziału w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

9)  doskonalenia umiejętności dydaktycznych - stałego doskonalenia zawodowego, 

podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych,  czynnego udziału  

w wewnątrzprzedszkolnym doskonaleniu; 

10)  tworzenia warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystania pomocy dydaktycznych, 

udziału w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszania 

dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w ich zakupie), dbałości o pomoce i sprzęt); 

11)  aktywnego udziału w życiu Przedszkola - udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w placówce; 

12)  dbania o wystrój sali powierzonej opiece; 

13) przestrzegania dyscypliny pracy; 

14) przestrzegania zasad współżycia społecznego i dbania o właściwe relacje 

pracownicze; 

15) organizowania i prowadzenia zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów 

z rodzicami dzieci; 
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16) znajomości i przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu przepisów zawartych 

w Statucie, Regulaminie Pracy, regulaminie rady pedagogicznej i procedurach 

obowiązujących w placówce; 

17) dbania o dobro placówki, ochrony mienia oraz zachowania w tajemnicy 

informacji, których ujawnienie mogłoby narazić dzieci, rodziców czy 

pracowników Przedszkola na szkodę; 

18) wykonywania czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, 

zgodnie z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady 

Pedagogicznej; 

19) prowadzenia innych zajęć organizacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych 

zleconych przez dyrektora, a wynikających z potrzeb placówki. 

3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

powierzonych jego opiece dzieci. W tym zakresie zobowiązany jest między innymi do: 

1) przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń bhp i ppoż. oraz odbycia 

wymaganych szkoleń z tego zakresu; 

2) przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć – zgodnie  

z zatwierdzonym grafikiem;  

3) stałej obecności przy dzieciach (może opuścić grupę, tylko po przekazaniu jej 

drugiemu nauczycielowi);  

4) zapewnienia zastępczej, chwilowej opieki nad grupą, przez innego pracownika 

przedszkola jeżeli zajdzie potrzeba opuszczenia powierzonego mu oddziału  

5) kontroli miejsca pracy (sala, ogród, inne pomieszczenia) - sprawdzenia czy 

warunki do prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu; jeżeli 

sala/ogród nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, jeżeli usunięcie ich  

we własnym zakresie nie  jest możliwe, nauczyciel ma obowiązek zgłosić 

powyższy fakt st. intendentowi lub dyrektorowi przedszkola; do czasu naprawienia 

usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu. 

6) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których 

mają być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza 

zagrożenie dla bezpieczeństwa wychowanków; 

7) niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli 

stan zagrożenia życia lub zdrowia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

8) udzielenia lub zapewnienia wychowankowi pierwszej pomocy i dalszej opieki  

w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku, a następnie powiadomienia  

o zdarzeniu rodzica/ prawnego opiekuna/ oraz dyrektora przedszkola; 

9) stałej kontroli liczebności grupy szczególnie podczas wycieczek oraz schodzenia 

się dzieci do przedszkola i rozchodzenia do domu (oddawanie dzieci tylko osobom 

upoważnionym do ich odbioru); 

10) kontrolowania właściwej postawy dzieci w czasie zajęć i korygowania 

zauważonych błędów; 

11) dbania o czystość, ład i porządek sali, ogrodu i  innych pomieszczeń w czasie 

trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

12) w przypadku wyjścia dzieci poza teren Przedszkola nauczyciel winien: 

a) przestrzegać zasad bezpieczeństwa, 
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b) posiadać podręczną apteczkę pierwszej pomocy, 

c) wypełnić „kartę wyjść i wycieczek” (mieć przy sobie duplikat), 

d) uzyskać zgodę dyrektora, 

e) wpisać wyjście do „zeszytu wyjść”; 

13) zwrócenia uwagi na osoby postronne przebywające na terenie Przedszkola, 

poproszenie o podanie celu pobytu na terenie placówki, zawiadomienie o tym 

fakcie wicedyrektora przedszkola. 

 

§ 60. Każdy pracownik Przedszkola zobowiązany jest do: 

1. znajomości i przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu przepisów 

zawartych w Statucie, regulaminie pracy, regulaminie wynagradzania pracowników 

niepedagogicznych, Instrukcji: PPOŻ, HCCP oraz wewnętrznych procedur i zarządzeń 

dyrektora; 

2. przestrzegania zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku, przyjęcie 

szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzone podpisem pracownika pod kartą - 

Opis stanowiska organizacyjnego;  

3. udziału w szkoleniach bhp i ppoż.; 

4. kontroli miejsca pracy (budynek, pomieszczenia, ogród), oraz dbałości  

w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy Przedszkola; 

5. dbałości o oszczędne wykorzystanie mediów (dokręcanie kranów, gaszenie 

światła); 

6. przestrzegania dyscypliny pracy i utrzymania porządku w miejscu pracy - 

usuwaniu wszelkich dostrzeżonych braków jeżeli usunięcie ich we własnym zakresie jest 

możliwe; 

7. niezwłocznego zgłoszenia wicedyrektorowi placówki wszelkich 

spostrzeżonych nieprawidłowości, których pracownik sam usunąć nie może,  

a które grożą wypadkiem lub mogą przynieść szkodę zdrowiu; 

8. przerwania pracy, gdy stan terenu, budynku, pomieszczenie, sprzętu, instalacji 

czy materiału zagraża dzieciom, pracownikom lub innym osobom; 

9. natychmiastowego udzielenia wychowankowi pomocy lub zapewnienie 

pierwszej pomocy i dalszej opieki w razie nieszczęśliwego wypadku;  

10. powiadomienia o wypadku dyrektora lub wicedyrektora;  

11. dbałości o  majątek przedszkola i powierzony sprzęt; 

12. utrzymania ładu, porządku i czystości w miejscu pracy; 

13. dbałości o estetyczny i schludny wygląd własny; 

14. spokojnego i taktownego zachowania się podczas wykonywania 

obowiązków; 

15. wykonywania innych czynności poleconych przez dyrektora i wicedyrektora, 

a wynikających z potrzeb i organizacji placówki. 

 

§ 61. 1. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych 

jest zapewnienie sprawnego działania Przedszkola oraz utrzymanie obiektu i jego 

otoczenia w ładzie i czystości. 
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2. Zatrudnieni w Przedszkolu, na podstawie umowy o pracę, pracownicy 

administracyjno-obsługowi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy  

w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

4) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, 

zwierzchnikami, podwładnymi oraz współpracownikami; 

5) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

6) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

7) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego. 

4. Pracownicy niepedagogiczni wspomagają nauczycieli i współdziałają z nimi  

w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznych warunków pobytu w Przedszkolu. 

5. Pracownicy nie pedagogiczni podlegają służbowo bezpośrednio - 

- wicedyrektorowi.  

 

§ 62. 1. Do zadań woźnej /starszej woźnej/ należy: 

1) codzienne utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń  przydzielonych 

do sprzątania zgodnie z zakresem sprzątania opracowanym na dany rok szkolny; 

2) odkurzanie sali i mycie na mokro podłóg, odkurzanie dywanu (podczas 

nieobecności dzieci), korytarza; 

3) ścieranie na mokro kurzu  ze sprzętów, zabawek pomocy dydaktycznych, 

parapetów; 

4) wietrzenie sal; 

5) sprzątanie sali i stolików po posiłkach i zajęciach; 

6) bieżące utrzymywanie w czystości łazienki (mycie umywalek, sedesów, brodzika, 

glazury, kafelek z użyciem środków dezynfekujących; 

7) uzupełnianie papieru toaletowego i  mydła w pojemnikach;  

8) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi środków chemicznych, oszczędne 

gospodarowanie nimi; 

9) sprzątanie zmywalni; 

10) dbanie o czystość i estetykę przedszkola oraz terenu wokół posesji, śmietnika  

i pomieszczeń gospodarczych; 

11) raz w tygodniu:  zmiana ręczników,  mycie drzwi, lamperii, parapetów, glazury; 

12) raz na kwartał: odkurzanie rolet, mycie okien; 

2.  Do zadań woźnej /starszej woźnej/ w zakresie opieki nad dziećmi i organizacji 

posiłków należy: 

1) pomoc nauczycielowi (zgodnie z przydziałem czynności na dany rok szkolny) 

w opiece nad dziećmi w sali, łazience, ogrodzie, na spacerze, wycieczce i w innych 

sytuacjach;  

2) pomoc dzieciom przy rozbieraniu  i ubieraniu (leżakowanie, wyjścia na 

podwórko); 
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3) opieka w czasie spacerów i wycieczek; 

4) pomoc przy korzystaniu z toalety; 

5) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, sprzątaniu przez dzieci stanowisk pracy 

(np. malowanie); 

6) pomoc przy dekorowaniu sali; 

7) udział w uroczystościach dla dzieci i zebraniach dla rodziców; 

8) mycie dzieci, zmienianie zabrudzonych ubrań; 

9) zakładanie białego fartucha ochronnego podczas podawania posiłków; 

10) estetyczne rozkładanie naczyń przed posiłkiem z uwzględnieniem: obrusów, 

noży, widelców; 

11) nakładanie właściwej gramaturowo, ciepłej (nie gorącej) porcji żywieniowej; 

12) estetyczne podawanie posiłków; 

13) mycie i wyparzanie naczyń i sztućców po posiłkach; 

14) rozkładanie i składanie leżaków;  

15) podawanie dzieciom dodatkowych napojów w ciągu dnia (w czasie gorących 

dni). 

16) umiejętne (zgodne z instrukcjami) posługiwanie się sprzętem mechanicznym  

i elektrycznym; 

17) dbałość o powierzony sprzęt i rośliny i zwierzęta; 

18) przechowywanie sprzętu oraz środków czystości w szafkach do tego 

przeznaczonych oraz prawidłowe ich wykorzystanie; 

19) odpowiedzialność za przydzielony sprzęt, naczynia, odzież ochronną, 

wyposażenie sal, łazienek (pościel, ręczniki, sztućce, koce); 

20) drobna naprawa zabawek; 

21) wynoszenie śmieci z koszy w przydzielonych pomieszczeniach; 

22) pełnienie dyżurów w szatni i przed budynkiem – zgodnie z grafikiem; 

23) w razie nieobecności jednej z woźnych - przejęcie części jej obowiązków. 

3. Woźna /st. woźna/  nie jest uprawniona do udzielania rodzicom informacji na 

temat dzieci. 

 

§ 63. Do zadań konserwatora należy:  

1. Dbanie o należyty stan budynku oraz innych składników majątku trwałego  

i wyposażenia szkoły, w tym: 

1) Dozorowanie terenu należącego do szkoły i codzienne sprawdzanie stanu 

technicznego sprzętów, urządzeń, ogrodzenia, obiektów sportowych; 

2) Po zakończeniu zajęć codzienne sprawdzanie stanu pomieszczeń szkolnych,  

w tym: 

a) stanu okien i drzwi okien, 

b) stanu wyposażenia i sprzętów (stwierdzanie uszkodzenia sprzętów) w salach 

lekcyjnych i innych pomieszczeniach, w tym sprzętu p.poż, 

c) szczelności instalacji wodnych i kanalizacyjnych, 

d) stanu oświetlenia; 

3) Niezwłoczne zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu: 

a) wszelkich stwierdzonych uszkodzeń lub dewastacji sprzętów i mienia szkolnego, 
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b) awarii i usterek instalacji wodnych, kanalizacyjnych i innych,  

c) nieprawidłowości w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa uczniom i pracownikom 

szkoły;  

4) Wykonywanie bieżących konserwacji oraz napraw sprzętów i urządzeń 

wchodzących w zakres czynności ślusarza, stolarza i hydraulika w tym: 

a) naprawy i renowacja ławek, stolików, szaf i innych mebli, 

b) wymiana szyb, 

c) konserwacja, naprawa i wymiana zamków, uchwytów okiennych, klamek, 

zawiasów, 

d) drobne naprawy hydrauliczne (wymiana kranów, udrażnianie instalacji, 

wymiana  umywalek, sedesów itp.), 

e) udrażnianie rynien, 

f) naprawa ogrodzenia zewnętrznego;  

g)        malowanie pomieszczeń oraz ogrodzenia zewnętrznego (płot, furtka i brama 

wjazdowa),  

h) uzupełnianie niewielkich ubytków w ścianach, 

i) mocowanie karniszy, 

j) pomoc w zawieszaniu i zdejmowaniu zasłon i firan; 

5) Dbałość o sprawne działanie urządzeń gazowych, cieplnych i wodno-

kanalizacyjnych;  

6) Niezwłoczne zabezpieczanie stwierdzonych uszkodzeń; 

7) Prowadzenie magazynu narzędzi; dbałość o właściwą eksploatację i konserwację 

 powierzonych narzędzi; 

8) Wspomaganie z nauczycieli przy organizowaniu uroczystości i imprez szkolnych 

(przygotowywanie i mocowanie dekoracji, przenoszenie i ustawianie krzeseł itp.);  

9) Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb szkoły zleconych przez  

 kierownika administracyjnego. 

  

 

§ 64. Do zadań pomocy nauczyciela należy: 

1. Sprawowanie opieki nad dziećmi polegającej na : 

1) otaczaniu wszystkich dzieci troskliwą opieką i wychowawcze nań oddziaływanie, 

2) czuwaniu nad zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci,  

3) dbaniu o wygląd dzieci i ubiór dostosowany do warunków pogodowych  

i temperatury otoczenia w danym dniu, 

4) pomocy przy czynnościach higienicznych, nakrywaniu do stołu i karmieniu, 

ubieraniu i układaniu do snu, czuwanie nad odpoczynkiem dzieci, 

5) rozkładaniu i składaniu leżaków i pościeli dla dzieci, 

6) pomocy w czasie pobytu na powietrzu, podczas spacerów i wycieczek, 

7) pomocy przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających lub sytuacjach trudnych. 

2. Czynności porządkowe polegająca na: 

1) utrzymaniu w ładzie i porządku przydzielonego oddziału-sali, 

2) dbaniu o porządek w czasie zajęć i po ich zakończeniu,  

3) wietrzeniu sali, wygaszanie świateł  na sali po zakończeniu pracy, 
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4) zamykanie drzwi i okien w sali po zakończeniu pracy. 

3. Sprawy ogólne: 

1) nie udzielanie rodzicom informacji na temat dzieci / jest to zadaniem nauczyciela/, 

2) dbanie o estetyczny wygląd wychowanka oraz własny, 

3) w razie nieobecności woźnej automatyczne przejmowanie jej obowiązków 

służbowych bez dodatkowych poleceń ze strony przełożonego, 

4) udział w szkoleniach z zakresu bhp i p- poż, 

5) przestrzeganie zakazu wprowadzania na teren przedszkola osób postronnych oraz 

zakazu opuszczania stanowiska pracy bez uprzedniego uzgodnienia z 

przełożonym, 

6) wykonywanie innych poleceń przełożonego 

 

 

Rozdział 11 

Wychowankowie Przedszkola 

 

§ 65. 1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym kończą  7 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor, dysponując wolnymi 

miejscami, może przyjąć do Przedszkola dziecko, które ukończyło dwa i pół roku. 

3. W przypadku dzieci mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej siedmiu lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy ono 

dziewięć lat. 

4. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 

szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 66. 1. Dziecko w wieku sześciu lat ma obowiązek odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne.  

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się  

z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2,  

są obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola. 

 

§ 661. Przyjęcie dziecka do Przedszkola odbywa się na podstawie wniosku 

rekrutacyjnego. 
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Rozdział 12 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola 

 

§ 67. 1. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica. 

2. W celu przeprowadzenia procesu rekrutacji do Przedszkola, na dany rok 

szkolny, Dyrektor ZSP nr 21 powołuje Komisję Rekrutacyjną.  

3. Dyrektor  może dokonywać zmian w składzie Komisji Rekrutacyjnej, w tym 

zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

4. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania 

członków Komisji.  

5. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą co najmniej 3 osoby zatrudnione  

w Przedszkolu. 

6. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych  

w ustawie - Prawo oświatowe oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 

7. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący 

Przedszkole  na podstawie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.   

 

§ 68. Przyjęcie dziecka do Przedszkola w trakcie trwania roku szkolnego, 

odbywa się w przypadku zwolnienia się miejsca w danej grupie wiekowej. 

 

§ 69. Do Przedszkola, w pierwszej kolejności, przyjmuje się kandydatów 

zamieszkałych na obszarze gminy Wrocław.  

 

 

Rozdział 13 

Prawa i obowiązki przedszkolaka 

  

§ 70. 1. Dziecko w Przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji 

Praw Dziecka, a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej w tym bezpiecznego zażywania 

ruchu (jak najwięcej na świeżym powietrzu); 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź 

psychicznej; 

4) akceptacji jego osoby oraz poszanowania jego godności osobistej i własności; 

5)  opieki, ochrony i partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

6) zaspokajania potrzeb: emocjonalnych, ruchowych i własnych, 

7) indywidualnego procesu i własnego tempa i rozwoju; 

8) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach; 

9) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej 

specjalistycznej organizowanej w przedszkolu; 
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10) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw 

innych; 

11) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 

12) zabawy oraz wyboru zabawy i towarzyszy zabaw; 

13) spokoju, samotności i odpoczynku gdy tego potrzebuje; 

14) możliwości zwrócenia się o pomoc do wszystkich pracowników przedszkola; 

15) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. 

2. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne  

i kolegów: 

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2)  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w Przedszkolu; 

4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 

5)  przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa w tym: 

sprzątać po skończonej zabawie i pracy, pilnować swojej zabawki przyniesionej  

z domu; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) samodzielnie załatwiać potrzeby fizjologiczne; 

8) przestrzegać podstawowych zasad higieny osobistej; 

9) próbować ubierać i rozbierać się z pomocą osoby dorosłej (trzy–czterolatki), 

umieć się ubrać, rozebrać i wiązać sznurowadła (pięcio–sześciolatki), 

samodzielnie posługiwać się sztućcami; 

10) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający  

z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

11) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

 

§ 71. 1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może 

być nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 

3) nagrodą rzeczową; 

4) listem gratulacyjnym; 

5) pochwałą wicedyrektora. 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących 

zasad w przedszkolu: 

1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania; 

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy – po przedstawieniu  

zagrożeń, jakie stwarza; 

3) odsunięciem od zabawy i pozostawieniem na krótką chwilę w neutralnym, 

spokojnym miejscu; 

4) czasowym ograniczeniem uprawnień korzystania z wybranych zabawek. 

3. W Przedszkolu wyklucza się stosowanie wszelkich form kar fizycznych. 
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Rozdział 14 

Skreślenie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do Przedszkola 

 

§ 72. 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora 

Przedszkola do skreślenia dziecka z listy przedszkolaków w niżej wymienionych 

przypadkach: 

1) zaleganie rodziców z odpłatnością za Przedszkole, powyżej 1 okresu płatności; 

2)  trzy krotne spóźnianie się z odpłatnością za Przedszkole ( po 15 dniu miesiąca); 

3) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka  

w Przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni; 

4) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców (prawnych opiekunów) 

rozkładu dnia w Przedszkolu (np. godzin przyprowadzania i odbierania dziecka –  

- zaburzanie dzieciom realizowania obowiązku przedszkolnego i podstawy 

programowej); 

5) nie podania (zatajenie) informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia 

(np. choroby przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

lub posiadanie opinii kwalifikującej dziecko do zajęć specjalistycznych –  

- przyczyny uniemożliwiające samodzielne, bezpieczne przebywanie dziecka  

w grupie); 

6) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu  

i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej 

procedury: 

a) rozmowy z nauczycielami;  

b) rozmowy z wicedyrektorem; 

c) indywidualnej terapii prowadzonej przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem  

w formie zajęć indywidualnych i grupowych; 

d) konsultacji z rodzicami i terapii rodzinnej; 

e) konsultacji i terapii w specjalistycznych instytucjach. 

2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których 

mowa w ust.1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę: 

1) upomnienie ustne rodziców (prawnych opiekunów) przez dyrektora; 

2) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów 

statutu za potwierdzeniem odbioru; 

3) wyznaczenie dodatkowego 7 dniowego terminu w zakresie uregulowania 

odpłatności; 

4) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa  

z rodzicami; 

5) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych 

(np. MOPS, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd rodzinny ); 

6) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów 

pkt. 1 i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 

7) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 

wychowanków; 
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8) (uchylony) 

3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze 

decyzji administracyjnej. 

4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 

14 dni od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem 

Dyrektora ZSP nr 21. 

5. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do 

Przedszkola. 

6. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego Rocznym 

Obowiązkowym Przygotowaniem Przedszkolnym.  

 

Rozdział 16 

Współpraca z rodzicami 

§ 73. 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania w celu 

skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z realizowanymi w Przedszkolu planami i programami pracy 

dydaktyczno-wychowawczej, 

2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, 

aktualnego stanu rozwoju, postępów edukacyjnych; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych i doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy grupy i Przedszkola; 

6) wyrażania opinii o planowanej działalności innowacyjnej; 

7) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz 

poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 

8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi 

prowadzącemu i organowi nadzorującemu pracę pedagogiczną. 

9) znajomości Podstaw Programowych Wychowania Przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych; 

10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości 

przedszkolnych, imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 

11) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, 

aranżacją wnętrz i otoczenia Przedszkola; 

12) udziału w zajęciach organizowanych w Przedszkolu; 

13) udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, 

wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych. 
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14) wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez 

dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci 

oraz pozycji społecznej czy materialnej; 

15) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów Przedszkola w oparciu o tradycje 

środowiska i regionu; 

16) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

 

§ 74.1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) respektowanie niniejszego Statutu, 

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców, 

3) zapewnienie dziecku regularnego uczęszczania do Przedszkola, szczególnie -  

- sześciolatkom realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; 

5) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych rodziny i Przedszkola; 

6) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej, w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych: jedzenie, higiena, toaleta; 

7) niezwłoczne poinformowanie Przedszkola o przyczynie nieobecności dziecka  

w Przedszkolu - zaistniałej chorobie, a szczególnie o zatruciach pokarmowych  

i chorobach zakaźnych; 

8) informowanie wicedyrektora oraz nauczycieli - wychowawców o problemach 

zdrowotnych swojego dziecka; 

9) zgłaszanie nauczycielowi niedyspozycji (fizycznych i psychicznych) dziecka oraz 

wszelkich niepokojących objawów w jego zachowaniu, a mających wpływ na 

funkcjonowanie w grupie (choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, 

emocje itd.); 

10) odbieranie dziecka w godzinach funkcjonowania przedszkola; 

11)  informowanie nauczyciela, z wyprzedzeniem, o późniejszym przyprowadzaniu 

dziecka do Przedszkola; 

12) zapewnienie dziecku bezpiecznego powrotu do domu; 

13) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego; 

14) interesowanie się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

15) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez Przedszkole; 

16) bezzwłoczne zgłaszanie nauczycielkom w grupie zmiany: adresu zamieszkania  

i telefonu kontaktowego; 

17) bieżące śledzenie informacji zamieszczonych na tablicy ogłoszeń i stronie 

internetowej; 

18) kontrola tego co dziecko zabiera do Przedszkola i z Przedszkola; 

2. Rodzic zobowiązany jest do: 

1) przyprowadzenia do Przedszkola dziecka: czystego, zadbanego, ubranego  

w wygodny strój, umożliwiający samodzielne ubranie, rozebranie się przez 

wychowanką i gwarantujący swobodną zabawę; 
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2) zaopatrzenia dziecka w wygodne obuwie zmienne, worek ze strojem 

gimnastycznym i ubranie na zmianę przy czym dzieci 3 letnie powinny mieć znane 

dziecku, podpisane ubranka w tym piżamę i przytulankę; 

3) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie (ustalone na pierwszym zebraniu 

grupowym). 

4) kontrolowania przynoszonych do przedszkola zabawek – w Przedszkolu jest jeden 

dzień w tygodniu, ustalony na pierwszym grupowym zebraniu rodziców, tzw. 

Dzień Zabawki, kiedy dopuszcza się przynoszenie prywatnych zabawek).  

 

§ 75. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zepsucie, zagubienie 

przyniesionej zabawki, ani za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci. 

 

§ 76. 1. Przedszkole współdziała z rodziną dziecka celem: 

1) pomocy w wychowaniu i przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej; 

2) poznania jego środowiska i domu rodzinnego; 

3) rozszerzenia i pogłębienia wiedzy rodziców o dziecku; 

4) ustalenia jednolitych form oddziaływania wychowawczego: 

a) kontynuacji przez rodziców wspólnie ustalonych zasad, wymagań,  

b) utrwalania nawyków, umiejętności i wiadomości,  

c) wymiany informacji o postępach i trudnościach dziecka; 

5) podniesienia kultury pedagogicznej rodziców poprzez: 

a) rozmowy indywidualne, 

b) zebrania grupowe i ogólne, 

c) całodzienne wycieczki rodzinne – adaptacyjne,  

d) rodzinne zabawy – karnawałowa (bal przebierańców), 

e) rodzinny festyn (tematyczne, aktywne zabawy i prezentacje),  

f) prowadzenie biblioteki dla rodziców z literaturą pedagogiczną pomagającą  

w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu trudności wychowawczych, 

g) organizowanie prelekcji: psychologa, pedagoga, lekarza specjalisty w dziedzinie 

stomatologii, logopedii na zebraniach ogólnych. 

 

 

Rozdział 17  

Przepisy końcowe 

 

§ 77. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: dyrektora, wicedyrektora, nauczycieli, specjalistów, pracowników 

administracji i obsługi, rodziców oraz dzieci. 

 

§ 78. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 
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§ 79. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu  

o jednolity rzeczowy wykaz akt. 

 

§ 80. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów 

przedszkola, organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny albo  

w przypadku zmiany przepisów. 

 

§ 81. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny,  jak tryb 

jego uchwalania. 

 

 

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 30 października 2017 r. 
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Obowiązujące w Przedszkolu pieczęcie: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


