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Specjalnego nr 5 „Iskierka”
w Specjalnym Ośrodku
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Tekst jednolity

STATUT
Miejskiego Przedszkola Specjalnego nr 5 „Iskierka” w Dęblinie
Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o:
1. przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 „Iskierka”;
2. dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora przedszkola w Specjalnym
Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie;
3. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć ogół pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w przedszkolu;
4. radzie rodziców – należy przez to rozumieć przedstawicieli rodziców dzieci
uczęszczających do przedszkola;
5. rodzicach- należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem
6. podstawie programowej– należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw celów
kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych
i szczegółowych wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać
wychowanek po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego uwzględnione
w programach wychowania przedszkolnego, a także warunki i sposób realizacji podstawy
programowej;
7. programie wychowania przedszkolnego- należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji
celów wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego;
8. IPET- Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny;
9. WOPFU- Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Dziecka;
10. ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Dęblinie.
§ 2.
1. Przedszkole jest przedszkolem publicznym dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną
w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnością ruchową
w tym z afazją, autyzmem lub z niepełnosprawnością sprzężoną.
2. Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Dęblin.
3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubelski Kurator Oświaty.
4. Siedziba przedszkola mieści się w Dęblinie, ul. Niepodległości 8a.
5. Przedszkolem kieruje dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego, z siedzibą w Dęblinie, ul. Niepodległości 8.
6. Szczegółowe zasady działania przedszkola określa niniejszy statut.
7. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Miejskie Przedszkole Specjalne nr 5 „Iskierka”
w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Dęblinie. Może być używana nazwa skrócona: MPS nr 5 w Dęblinie.
8.Na wniosek rady pedagogicznej i rady rodziców organ prowadzący może nadać
przedszkolu imię.

9. W nazwie przedszkola umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na niektórych pieczęciach
pomija się określenie „specjalne”.
10. Przedszkole używa pieczęci według ustalonego wzoru:
1) podłużna z napisem „Miejskie Przedszkole nr 5 Specjalne
,,Iskierka”
ul. Niepodległości 8a, 08-530 Dęblin,
tel. 81 883 00 17 ”.
2) podłużna z napisem „Miejskie Przedszkole nr 5
,,Iskierka”
ul. Niepodległości 8a, 08-530 Dęblin,
tel. 81 883 00 17 ”.
11. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.
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§ 3.
Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny.
Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 730-1530
w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący i zatwierdzane
w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. W okresie przerwy dzieci
mają zorganizowany pobyt w dyżurującym przedszkolu.
Na wniosek organu prowadzącego, przedszkole pełni dyżur wakacyjny.
Przyjęcie dziecka do przedszkola odbywa się na podstawie: wniosku rodziców
(opiekunów prawnych) oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
Przedszkole prowadzi rekrutację przez cały rok w miarę posiadanych miejsc.
O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor
przedszkola.
Rekrutacja dzieci posiadających skierowanie na kolejny rok pobytu dziecka
w przedszkolu dokonywana jest na podstawie deklaracji rodziców o kontynuacji edukacji
przedszkolnej w kolejnym roku.

§ 4.
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie wychowankom. Wysokość dziennej stawki
żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym
na podstawie obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm
żywieniowych.
3. Deklaracje dotyczące czasu pobytu dziecka w przedszkolu oraz rodzajów spożywanych
posiłków, rodzice zgłaszają w momencie przyjmowania dziecka do przedszkola.
Wszelkie zmiany w trakcie roku szkolnego wymagają pisemnego wystąpienia
do dyrektora przedszkola. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola
uwzględnia zmiany z pierwszym dniem kolejnego miesiąca.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§ 5.
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy prawo oświatowe oraz ustawy
o systemie oświaty, a w szczególności:
1) zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa;
2) zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-społeczny, emocjonalny oraz
fizyczny zgodnie z ich możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach
godności osobistej z wykorzystaniem własnej inicjatywy dziecka;

3) realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej
w oparciu o program wychowania przedszkolnego;
4) zapewnia organizowanie zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności
potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci;
5) kształtuje umiejętność współżycia i współdziałania w zespole niejednorodnym, uczy
poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka;
6) umożliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynależności narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
7) wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz współdziała z rodziną w przygotowaniu
do nauki w szkole;
8) udziela dzieciom pomocy psychologiczno–pedagogicznej poprzez współpracę
z psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami
działającymi na rzecz dzieci;
9) konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia wiedzę o tych prawach;
10) zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki wychowania i opieki;
w sytuacjach kryzysowych wszystkie działania pracowników przedszkola bez względu
na zakres ich obowiązków służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na
zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom.
2. Przedszkole zapewnia:
1)
realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego
i w orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego;
2) udział dzieci w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych, w tym
w zajęciach rewalidacyjnych, rehabilitacyjnych, przygotowujących do samodzielności
oraz udział w zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalnooświatowych;
3) odpowiednie warunki do nauki i zabawy, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne;
4) wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka dokonywaną nie rzadziej
niż raz w roku przez nauczycieli i specjalistów pracujących z dzieckiem, będącą
podstawą opracowania i modyfikowania indywidualnego programu edukacyjnego
określającego zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz rodzaj zajęć
rewalidacyjnych prowadzonych z dzieckiem, zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami
edukacyjnymi i możliwościami psychofizycznymi;
5) zintegrowaną działalność rewalidacyjną nauczycieli, wychowawców i pozostałych
pracowników;
6) integrację ze środowiskiem rówieśniczym;
7) przygotowanie do samodzielności, prac samoobsługowych;
8) organizacje zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych
intelektualnie w stopniu głębokim.
3. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z jego podstawą programową jest:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, by orientowały się co
jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów
i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla
innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności,
które są ważne w edukacji szkolnej.
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Cele wychowania przedszkolnego przedszkole realizuje w ramach następujących
obszarów edukacyjnych:
kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłym
i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;
wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
wychowanie przez sztukę – muzyka, śpiew, taniec, plastyka;
wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
pomaganie dzieciom w rozumieniu zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacja matematyczną;
kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

5. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków
realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej
działalności statutowej przedszkola, zapewnienia każdemu dziecku warunków
niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju
organizacyjnego.
6. Przedszkole realizuje cele związane z podtrzymaniem poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej poprzez:
1) wpajanie dzieciom tolerancji dla odmienności narodowej i religijnej;
2) niestwarzania różnic w prawach i traktowaniu w ten sam sposób wszystkich dzieci bez
względu na kolor skóry, różnice kulturowe i religijne;
3) wpajanie zasad tolerancji i szacunku dla obrzędów religijnych różnych wyznań;
4) swobody wyrażania myśli i przekonań światopoglądowych oraz religijnych nie
naruszających dobra innej osoby;
5) swobodny wybór uczestnictwa w katechizacji oraz obrzędach religijnych.
§ 6.
1. Wszystkie dzieci objęte są zajęciami rewalidacyjnymi prowadzonymi w celu:
1) usprawniania najmniej zaburzonych funkcji, by dać dziecku szansę na sukces;

2) stymulowania i korygowania zaburzonych funkcji: percepcji wzrokowej,
spostrzegawczości, koordynacji wzrokowo – ruchowej, orientacji w schemacie ciała oraz
orientacji kierunkowo – przestrzennej;
3) wzmocnienie wiary dziecka we własne siły oraz utrzymanie dobrej motywacji do pracy;
4) wspomagania rozwoju dziecka;
2. Zajęcia rewalidacyjne są ustalane na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia
specjalnego, diagnozy logopedycznej, diagnozy psychologiczno-pedagogicznej.
3. Kwalifikacji dzieci na poszczególne rodzaje rewalidacji dokonuje zespół nauczycieli
prowadzących te zajęcia.
§ 7.
1. Przedszkole zapewnia opiekę i pomoc psychologiczną i pedagogiczną wszystkim
dzieciom, a w szczególności tym, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych
lub losowych potrzebne są szczególne formy opieki.
2. Pomoc specjalistyczna udzielana jest na wniosek psychologa, pedagoga, nauczyciela,
wychowawcy lub rodziców.
Rozdział 3
Sposoby realizacji zadań przedszkola
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§ 8.
Praca opiekuńczo-wychowawcza, rewalidacyjna i dydaktyczna w przedszkolu
prowadzona jest w oparciu o obowiązującą podstawę programową wychowania
przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przedszkolnego
dla poszczególnych oddziałów.
Program wychowania przedszkolnego zawiera:
szczegółowe cele edukacyjne,
tematykę materiału edukacyjnego,
wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu.
Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również
zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program
opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program
wychowania przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego może obejmować
treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w podstawie
programowej wychowania przedszkolnego.
Program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb
i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku
w danym przedszkolu, przedstawione przez nauczyciela lub zespół nauczycieli programy
wychowania przedszkolnego, tworzące zestaw programów wychowania przedszkolnego.
Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów
wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej w ramach dostosowania
do możliwości psychofizycznych dzieci uwzględnionych w IPET.
Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w rocznym
programie pracy placówki i w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów
przedszkolnych.

§ 9.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań
do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych.

2. Za bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu odpowiedzialni są dyrektor przedszkola,
nauczyciele i wszyscy pozostali pracownicy przedszkola.
3. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo i stałą opiekę w trakcie zajęć
prowadzonych na terenie placówki i poza nią poprzez:
1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie;
2) przestrzeganie liczebności dzieci w oddziale;
3) zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów w czasie imprez, spacerów i wycieczek
poza terenem przedszkola;
4) współpracę z poradnią psychologiczno –pedagogiczną;
5) przeszkolenie pracowników w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej;
6) wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do
udzielania pierwszej pomocy i instrukcję udzielania tej pomocy;
7) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń, w których przebywają
dzieci;
8) dostosowanie mebli i zabawek ogrodowych do wzrostu i potrzeb rozwojowych dzieci;
instalowanie tylko urządzeń posiadających certyfikaty;
9) ogrodzenie terenu ogrodu.
4. W swoich działaniach przedszkole stosuje obowiązujące przepisy bhp i p.poż.,
w szczególności poprzez:
1) dokonywanie kontroli obiektu przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków pobytu;
2) oznakowanie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;
3) umieszczenie w widocznym miejscu planów ewakuacji przedszkola;
4) opracowanie procedur i przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych;
5) umieszczenie w widocznym miejscu spisu telefonów alarmowych.
§ 10.
1. Przedszkole z własnej inicjatywy może prowadzić innowację pedagogiczną, zwaną dalej
„innowacją”.
2. Innowacja to nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne,
mające na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
3. Innowacja, o której mowa w ust. 2, nie może prowadzić do zmiany typu przedszkola.
4. Innowacja może obejmować:
1) wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne;
2) całe przedszkole, oddział lub grupę.
5. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe tylko w sytuacji zapewnienia przez dyrektora
przedszkola warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji
planowanych działań innowacyjnych.
6. W przypadku, gdy innowacja wymaga nakładów finansowych, dyrektor przedszkola
zwraca się o odpowiednie środki finansowe do organu prowadzącego przedszkole.
Innowacja może być podjęta tylko w przypadku wyrażenia przez organ prowadzący
przedszkole pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
7. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny.
8. Zespół autorski opracowuje opis zasad innowacji, który powinien obejmować:
celowość prowadzenia innowacji, tematykę, sposób realizacji, zakres innowacji,
czas trwania, zasady i sposób przeprowadzenia ewaluacji, przewidywane efekty
innowacji.
9. Autorzy zapoznają radę pedagogiczną z proponowaną innowacją. Rada pedagogiczna
podejmuje uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu po uzyskaniu
zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji i opinii rady pedagogicznej
oraz pisemnej zgody zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie
w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

§ 11.
1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece dwóch nauczycieli, starając się
zapewnić ciągłość pracy co najmniej jednego nauczyciela przez wszystkie lata pobytu
dziecka w przedszkolu.
2. Liczbę nauczycieli pracujących w danym oddziale, w danym roku określa arkusz
organizacyjny zatwierdzony przez organ prowadzący.
Rozdział 4
Organy przedszkola
§ 12.
1. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola;
2) rada pedagogiczna;
3) rady oddziałowe rodziców wchodzą w skład Rady Rodziców SOSW.
2. Głównym celem działania powyższych organów jest współdziałanie ze sobą, w kierunku
poszukiwania nowych form i metod pracy przedszkola, stała wymiana informacji
o podejmowanych i planowanych decyzjach, pozyskiwanie środków finansowych
zapewniających prawidłowe funkcjonowanie placówki.
§ 13.
1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje
ją na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli, pracowników obsługi i administracji.
2. Do obowiązków i kompetencji dyrektora przedszkola należy:
1) kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą, dydaktyczną i rewalidacyjną,
a w szczególności:
a) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, tworzenie warunków sprzyjających
podnoszeniu jej jakości,
b) koordynowanie opieki nad dziećmi i tworzenie optymalnych warunków ich rozwoju,
c) przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizowanie jej uchwał zgodnie z regulaminem
rady pedagogicznej,
d) sprawowanie nadzoru pedagogicznego według zasad określonych w odrębnych
przepisach,
e) opracowywanie w porozumieniu z radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli,
f) inspirowanie
nauczycieli
do
innowacji
pedagogicznych,
wychowawczych
i organizacyjnych,
g) organizowanie zajęć rewalidacyjnych, specjalistycznych oraz pomocy psychologicznopedagogicznej w formach określonych w statucie przedszkola i decydowanie o jej
zakończeniu,
h) opracowywanie wspólnie z radą pedagogiczną programu pracy placówki na dany rok
szkolny,
i) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego
działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
j) tworzenie warunków do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń
i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo-opiekuńczej przedszkola.
2) organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności:
a) opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,
b) opracowanie projektu planu finansowego przedszkola,
c) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i odpowiedzialność za prawidłowe ich
wykorzystanie,
d) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola,

e) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego
i dodatkowo płatnych,
f) tworzenie warunków do jak najlepszej realizacji zadań przedszkola, a w szczególności
należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu dziecka w
budynku i w ogrodzie przedszkolnym, właściwego wyposażenia w sprzęt i pomoce
dydaktyczne,
3) prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych, a w szczególności:
a) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz
innych pracowników,
b) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy,
c) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników
samorządowych zatrudnionych na stanowiskach,
d) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli: ocena
dorobku zawodowego za okres stażu, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
e) przyznawanie dodatków, nagród oraz wymierzanie kar porządkowych i dyscyplinarnych
nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
f) wykonywanie innych zadań związanych z pracą nauczycieli i pracowników obsługi
i administracji.
3. Dyrektor przedszkola podejmuje współpracę z organizacjami pozarządowymi,
których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci, po uzyskaniu
pozytywnej opinii wydanej przez radę pedagogiczną i radę rodziców.
§ 14.
1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej
statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor przedszkola oraz wszyscy nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
4. Dyrektor zwołuje zebrania rady pedagogicznej zgodnie z obowiązującym Regulaminem
Rady Pedagogicznej SOSW.
5. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na
posiedzeniach rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także
nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
6. Nauczyciele zobowiązani są do przestrzegania przepisów wynikających z ustawy
o ochronie danych osobowych.
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§ 15.
Rady klasowe rodziców wchodzą w składa Rady Rodziców SOSW i są organem
społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową.
Decyzje rady rodziców są jawne.
W skład prezydium i zarządu rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad
oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków
danego oddziału.
Rada rodziców uchwala regulamin swojego działania, który nie może być sprzeczny ze
statutem przedszkola oraz SOSW i określa w szczególności:
tryb wyborów do rady, o którym mowa w ust. 2;
wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
zasady wydatkowania funduszy rady.
Rada rodziców współdziała z pozostałymi organami przedszkola.
Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu
prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we
wszystkich sprawach przedszkola.

6. Rada rodziców opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora
przedszkola.
7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców gromadzi
fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady ustalania,
zbierania i wydatkowania tych funduszy określa regulamin rady rodziców.
§ 16.
1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w sprawach związanych ze statutową
działalnością przedszkola w sposób zapewniający każdemu z nich możliwości
swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
2. Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu jakości pracy przedszkola.
3. Organy przedszkola planują swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny
być uchwalone do końca września i przekazane do wiadomości pozostałym organom.
4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją
reprezentację tzn. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie
ustnej na jej posiedzeniu.
5. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
6. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który
zapewnia każdemu organowi możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji
w ramach swoich kompetencji oraz umożliwia bieżącą wymianę informacji.
7. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia lub nie rozstrzygnięcia sporu organy
przedszkola mogą wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu
prowadzącego przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny zgodnie
z podziałem kompetencji określonych prawem.
8. Wymiana informacji pomiędzy organami przedszkola następuje w szczególności przez:
1) zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń;
2) wspólne spotkania;
3) uczestniczenie dyrektora lub wyznaczonego przedstawiciela rady pedagogicznej
na posiedzeniach rady rodziców.
Rozdział 5
Organizacja pracy przedszkola
§ 17.
1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie zgodnym
z obowiązującymi przepisami.
2. Dla realizacji celów statutowych przedszkole korzysta również z bazy SOSW w Dęblinie.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich niepełnosprawności, potrzeb i zainteresowań.
Ze względów organizacyjnych, rodzaju niepełnosprawności i stopnia funkcjonowania
dopuszcza się łączenie w oddziale dzieci w różnym wieku. Liczba dzieci w oddziale
przedszkolnym wynosi:
1) dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub
znacznym- nie więcej niż 8;
2) dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi- nie więcej niż 4;
3) dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie więcej niż 4;
4) w oddziale dla uczniów z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją – nie
więcej niż 12;
5) w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności,
o których mowa w pkt. 1 -5 – nie więcej niż 5.

4. Przedszkole jest przedszkolem specjalnym, sprawującym opiekę nad dziećmi
niepełnosprawnymi w wieku od 3 do 9 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
5. Liczbę dzieci w oddziale przedszkolnym określają odrębne przepisy.
6. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor przedszkola może ustalić
wewnętrznie inną organizację pracy oddziałów, kierując nauczycieli do wykonywania
zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym na pracę wychowawczodydaktyczną pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci.
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§ 18.
W czasie pobytu dziecka w przedszkolu opiekę nad nim sprawują nauczyciele oraz
personel pomocniczy, a w czasie zajęć indywidualnych ze specjalistami, poszczególni
specjaliści.
W czasie zajęć poza terenem przedszkola liczba osób sprawujących opiekę
nad dziećmi uzależniona jest od rodzaju i organizacji wycieczki. O liczbie opiekunów
decyduje dyrektor przedszkola.
Ramowy rozkład dnia zawierający rozkład stałych godzin pracy i zajęć dydaktycznowychowawczych i rewalidacyjnych, ustalany jest przez dyrektora przedszkola
na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji i w
porozumieniu z radą rodziców. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i
edukacyjne, jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć
dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje.
Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę
nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci.
Rozkład dnia umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i podaje do wiadomości
rodziców.
Przedszkole na wniosek rodziców organizuje naukę religii dla dzieci pięcioletnich
i sześcioletnich.
Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycielom zależnie
od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji
rodziców (prawnych opiekunów).
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane
jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres
uczęszczania dzieci do przedszkola.

§ 19.
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna, rewalidacyjna i opiekuńcza prowadzona jest
w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego” oraz „Indywidualne
programy edukacyjno-terapeutyczne”.
2. W przedszkolu organizowane są indywidualne lub grupowe zajęcia rewalidacyjne.
O zakwalifikowaniu dziecka na zajęcia decyduje zespół specjalistów kierując się
orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zgodnie
z obowiązującymi.
§ 20.
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,
nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci i wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
3. Organizację pracy przedszkola określa dzienny czas pracy z uwzględnieniem zasad
ochrony zdrowia i higieny dzieci, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.
4. Czas pracy przedszkola ustalany jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola, z uzgodnieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców.
5. Na podstawie dziennego czasu pracy nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustalają dla tego oddziału dzienny czas pracy, z uwzględnieniem potrzeb
i zainteresowań dzieci.
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§ 21.
Do realizacji zadań statutowych przedszkole wykorzystuje:
3 sale do zajęć dla poszczególnych oddziałów,
łazienki dziecięce,
szatnia dziecięce,
gabinety specjalistów w SOSW (logopeda, psycholog, terapia SI, Biofeedback,
rehabilitacja),
pokój metodyczno- medyczny,
sala gimnastyczna w SOSW,
ogród przedszkolny.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego,
z niezbędnym wyposażeniem zapewniającym dzieciom bezpieczeństwo i rekreację.
Zasady pobytu dzieci w ogrodzie określa regulamin placu zabaw wprowadzony
zarządzeniem dyrektora przedszkola.
Przedszkole organizuje różnorodne formy krajoznawstwa. Program wycieczek oraz
imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz
sprawności fizycznej.
Przedszkole organizuje na terenie placówki koncerty muzyczne, inscenizacje teatralne,
spotkania z twórcami kultury i sztuki.
Formy edukacyjne opisane w pkt. 4 i 5 opłacane są przez rodziców wychowanków.
Przedszkole rozwija sprawność fizyczną wychowanków poprzez zapewnienie im udziału
w zajęciach ruchowych, grach i zabawach zarówno w budynku przedszkolnym, jak i na
świeżym powietrzu.
§ 22.
Przedszkole udziela i organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach
określonych w rozporządzeniu o pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Pomoc
udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom i nauczycielom.
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana wychowankowi polega
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka,
wynikających w szczególności z:
niepełnosprawności,
niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem,
szczególnych uzdolnień,
specyficznych trudności w uczeniu się,
zaburzeń komunikacji językowej,
choroby przewlekłej,
sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,
sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi,
trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska
edukacyjnego.

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom i nauczycielom
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w
celu zwiększania efektywności pomocy dla wychowanków
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi
nauczyciele prowadzący z nim zajęcia oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy i logopedzi, we
współpracy z:
1) rodzicami wychowanka,
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
3) placówkami doskonalenia nauczycieli,
4) innymi przedszkolami,
5) organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest wychowankom przedszkola
w formie:
1) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych
o charakterze terapeutycznym, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne;
3) zajęć rozwijających uzdolnienia.
8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest rodzicom
wychowanków i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
9. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci wykazujących trudności
w spełnianiu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
10. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, powodującymi
zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniającymi naukę i funkcjonowanie.
11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych oraz
prowadzi przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
12. Nauczyciele i specjaliści w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą
w przedszkolu działania pedagogiczne mające na celu:
1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości
psychofizycznych wychowanków oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym
obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole;
2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia
związanego z ich rozwijaniem.
Rozdział 6
Pracownicy przedszkola
§ 23.
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy
z dziećmi w wieku przedszkolnym posiadający kwalifikacje do pracy z dziećmi z
niepełnosprawnościami. Są to: psycholog, logopeda, oligofrenopedagog, terapeuci (SI,
Biofeedbacku) rehabilitant, surdopedagog, tyflopedagog.
2. Nauczyciele przedszkola prowadzą pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą
zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora
przedszkola programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, szanuje godność
dziecka i respektuje jego prawa.
3. Do zadań nauczyciela i specjalistów pracujących z dziećmi należy w szczególności:

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej
w powierzonym oddziale opartej na znajomości dziecka i zgodnej z programem
wychowania w przedszkolu;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
kierowanie się w działaniu dobrem dziecka i poszanowaniem jego godności;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych umożliwiających poznanie i zaspokajanie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki)
w celu gromadzenia informacji, które mogą pomóc:
a) rodzicom w zorientowaniu się w poziomie przygotowania ich dziecka do podjęcia nauki
w szkole podstawowej oraz uzyskania informacji w jakich obszarach powinni wesprzeć
swoje dziecko,
b) nauczycielom w opracowaniu indywidualnego programu wspomagania rozwoju dziecka
w okresie poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole,
c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane
dziecko w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
5) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych metod
nauczania i wychowania;
6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu
w przedszkolu i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.;
7) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego
dyrektorowi przedszkola;
8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczną i logopedyczną;
9) doskonalenie umiejętności pedagogicznych – systematyczne podnoszenie kwalifikacji
poprzez uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;
10) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, dbałość o pomoce dydaktyczne, wyposażenie
przedszkola i wystrój sali powierzonej opiece;
11) opracowanie Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne i Wielospecjalistycznej
Oceny Poziomu Funkcjonowania Dziecka;
12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci
z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu
wychowania przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących rozwoju dziecka;
13) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualnych kontaktów;
14) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15) aktywny udział w życiu przedszkola, inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze
wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;
16) przestrzeganie tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy;
17) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
18) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału,
zgodnie z zarządzeniami i poleceniami dyrektora przedszkola oraz uchwałami rady
pedagogicznej;
19) udział w pracach zespołów zadaniowych powoływanych w celu badania i ewaluacji
jakości pracy przedszkola;
20) realizowanie innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej
działalności placówki.
4. Do zadań logopedy należy:
1) obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych
w celach diagnostycznych;
2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej;
3) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych
ćwiczeń – udzielanie instruktażu rodzicom;

4) współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych
ćwiczeń logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej;
5) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę;
6) prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach
przedszkolnych;
7) organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie
pogadanek, prelekcji, zajęć i rad szkoleniowych;
8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami;
9) opieka nad gabinetem logopedycznym.
5. Do zadań specjalistów w przedszkolu należy:
1) realizacja zadań wynikających z zaleceń i wskazań do pracy z dziećmi opisanych
w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci,
w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz
możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron wychowanków;
3) realizacja różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku
przedszkolnym;
4) diagnozowanie dojrzałości szkolnej dzieci;
5) spotkania z rodzicami w celu omawiania wyników obserwacji i badań psychologicznych,
udzielania porad dotyczących postępowania z dzieckiem w domu, kierowania dzieci w
razie potrzeby do placówek specjalistycznych;
6) uczestniczenie w zebraniach z rodzicami, prowadzenie prelekcji, pogadanek, rad
szkoleniowych i zajęć warsztatowych;
7) wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
6. Specjaliści prowadzą dzienniki zajęć.
7. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji
w tym zakresie określają odrębne przepisy.
§ 24.
1. Nauczyciel w swojej pracy ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora przedszkola, rady pedagogicznej, opiekuna stażu, doradcy
metodycznego, a także wyspecjalizowanych w tym zakresie instytucji oświatowych
i naukowych.
2. Zasady etyki zawodowej, stosunek pracy, zasady wynagradzania oraz szczególne prawa
i obowiązki nauczycieli określa ustawa Karta Nauczyciela i wydane na jej podstawie
przepisy wykonawcze.
§ 25.
1. Nauczyciel, w tym każdy specjalista, odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie
powierzonych jego opiece dzieci w godzinach pracy przedszkola. Zobowiązany jest do:
1) przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń z zakresu bhp i p.poż., odbywać
wymagane szkolenia;
2) sprawdzania warunków prowadzenia zajęć z dziećmi w danym miejscu (sala, ogród, plac
zabaw) przed rozpoczęciem tych zajęć; jeżeli warunki bezpieczeństwa nie są spełnione,
nauczyciel ma obowiązek zawiadomić o tym dyrektora przedszkola;
3) niezwłocznego przerwania zajęć i wyprowadzenia dzieci z zagrożonego miejsca, jeżeli
zagrożenie powstanie lub ujawni się w trakcie zajęć;
4) przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć;
5) dbania o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, usuwania
z sali uszkodzonych zabawek i pomocy dydaktycznych, które mogłyby zagrażać zdrowiu
dzieci;
6) udzielania dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby;
7) niezwłocznego zawiadomienia rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku
zauważenia niepokojących objawów chorobowych;

8) zgłaszania dyrektorowi przedszkola wszystkich wyjść z dziećmi poza teren przedszkola;
9) przestrzegania procedur obowiązujących w przedszkolu, a zwłaszcza procedury
odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w sytuacjach kryzysowych;
2. Za organizację i zdrowie dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych odpowiadają
osoby prowadzące te zajęcia.
1.

2.
3.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

4.
5.
6.

§ 26.
W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym
zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji
publicznej oraz utrzymanie obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.
Pracownicy obsługi i administracji są pracownikami samorządowymi i podlegają
regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.
Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności:
dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;
wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;
zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim;
stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z rodzicami, zwierzchnikami,
podwładnymi oraz współpracownikami;
udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie
dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest
zatrudniony, jeżeli prawo tego nie zabrania;
Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe
zadania ustala dyrektor placówki.
Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest do przestrzegania zakresu
obowiązków na zajmowanym stanowisku.
Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy - Kodeks
Pracy i wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze.

§ 27.
1. Pomoc nauczyciela współpracuje z nauczycielami przydzielonej grupy. Stanowisko pracy
podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola.
2. Pomoc nauczyciela zna i respektuje prawa dziecka.
3. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się
i ubieraniu, pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych
sytuacjach tego wymagających;
2) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem
przedszkola;
3) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek;
4) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali;
5) uzgadnianie z nauczycielem wszelkich podejmowanych działań na terenie grupy;
6) unikanie wchodzenia w kompetencje nauczyciela w sprawach dotyczących
wychowanków, dyskrecja i przestrzeganie ochrony prywatności dzieci i ich rodzin;
7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci;
8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie;
9) w razie potrzeby pełnienie dyżuru w szatni;
10) utrzymywanie w czystości przydzielonych pomieszczeń;
11) podczas nieobecności woźnej przygotowanie sali do posiłków i leżakowania oraz
utrzymywanie jej w czystości;
12) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż., zabezpieczanie przed dziećmi środków
czystościowych, zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu;
13) przestrzeganie dyscypliny pracy, Regulaminu Pracy i wszelkich regulaminów bhp
i p.poż.;

14) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola lub nauczycielkę
pracującą razem w grupie, wynikających z organizacji pracy przedszkola.
§ 28.
1. Każdy nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą, rewalidacyjną
i opiekuńczą; jest on odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo
powierzonych jego opiece dzieci w czasie w/w zajęć i wycieczek.
2. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych oraz
rewalidacyjnych ma obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także
poszanowaniem ich godności osobistej.
3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w przedszkolu oraz specjaliści pracujący z dziećmi
tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności planowanie i prowadzenie
indywidualnej pracy z dzieckiem. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, którym jest
zawsze wychowawca oddziału.
4. Do zadań zespołu nauczycieli należy ponadto:
1) ustalanie dla każdego dziecka wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania,
a następnie opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego;
2) programowanie aktywności indywidualnej i zespołowej dzieci;
3) programowanie zintegrowanych oddziaływań rewalidacyjnych wspierających rozwój
dziecka;
4) współtworzenie z wychowawcą przedszkola programu wychowawczego dla danego
oddziału w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny przedszkola;
5) wspieranie wychowawcy przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) organizowanie stałych spotkań z rodzicami (opiekunami prawnymi);
7) omawianie wszelkich spraw związanych z realizacją zadań statutowych przedszkola.
§ 29.
1.Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:
1) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców niezależnie od ich pochodzenia,
stanu majątkowego, wyznania, statusu ekonomicznego itp.;
2) przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie;
3) dbania o bezpieczeństwo wychowanków;
4) taktownego zachowania wobec przełożonych, innych pracowników placówki,
wychowanków przedszkola i ich rodziców oraz interesantów;
5) sumiennego wykonywania obowiązków służbowych;
6) troski o ład, porządek i mienie przedszkolne.
Rozdział 7
Wychowankowie przedszkola
§ 30.
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3. do 7. roku życia, czyli do momentu
rozpoczęcia przez nie nauki szkolnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 lat.
2. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego,
może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego
podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo -dydaktycznego,
zgodnego z zasadami bezpieczeństwa, odpowiadającego jego potrzebom, możliwościom
psychofizycznym i zainteresowaniom;
2) korzystania z zajęć rewalidacyjnych;
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
4) poszanowania godności osobistej i własności intelektualnej;
5) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
6) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, z poszanowaniem zdania innych;
7) rozwijania cech indywidualnych i postaw twórczych;
8) ochrony zdrowia psychicznego i fizycznego.
4. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
2) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela;
3) szanować innych i wytwory ich pracy;
4) szanować sprzęty i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
5) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne.
5. Dziecko może być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym, w przypadku, gdy stan jego zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia
uczęszczanie do przedszkola. Indywidualne nauczanie organizowane jest przez dyrektora
przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym, na wniosek rodziców, do którego
dołączone jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej,
o konieczności objęcia dziecka indywidualnym rocznym przygotowaniem
przedszkolnym.
6. Wychowankowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się program
wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na podstawie
opracowanego dla wychowanka indywidualnego programy edukacyjno-terapeutycznego,
uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
7. Za prawidłowość realizacji zadań, o których mowa w ust. 5 i 6, odpowiada dyrektor
przedszkola.
8. W zależności od rodzaju niepełnosprawności przedszkole zapewnia wychowankowi
specjalistyczną pomoc i opiekę.
§ 31.
1. Dziecko za dobre zachowanie i postępy w nauce może być w przedszkolu nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela;
2) pochwałą do rodziców;
3) pochwałą dyrektora przedszkola;
4) nagrodą rzeczową.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących
w przedszkolu zasad:
1) ustną uwagą nauczyciela;
2) odsunięciem od zabawy na krótki czas;
3) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy;
4) czasowym ograniczeniem uprawnień do wybranych zabaw.
3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych.
4. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne zagrażające zdrowiu innych
dzieci poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy
podejmują decyzję o:
1) powiadomieniu dyrektora przedszkola;
2) powiadomieniu rodziców dziecka;

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola
w celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych;
4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno –pedagogicznej w celu dokonania
diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii;
5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami.
§ 32.
1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i ubrane w strój
wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia
powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt
dziecka na świeżym powietrzu.
2. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa,
przybory do mycia zębów, pidżamę i poszwę (w przypadku leżakowania), worek
ze strojem gimnastycznym, komplet ubrań na zmianę. Wszystkie rzeczy powinny być
podpisane i znane dziecku.
3. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek, ani rzeczy
wartościowych. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zepsute
lub zagubione.
§ 33.
1. Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 730 – 830. Rodzice
obowiązani są zgłaszać ewentualne spóźnienia telefonicznie lub osobiście poprzedniego
dnia nauczycielowi w grupie.
3. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni
i osobiście przekazać nauczycielowi grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce
dyżurującej. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo
dziecka pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni.
4. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych
i z innymi objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu
zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia
dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
5. Dzieci przyprowadzane są i odbierane przez rodziców lub upoważnione przez nich osoby
dorosłe gwarantujące pełne bezpieczeństwo. W szczególnych wypadkach dziecko może
być odebrane przez niepełnoletnie rodzeństwo, które ma upoważnienie od rodzica
i posiada dowód osobisty lub legitymację szkolną. Rodzice składają dodatkowe
oświadczenie, że biorą całkowitą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci po
opuszczeniu przez nie terenu placówki.
5. Upoważnienie pisemne powinno zawierać imiona i nazwiska rodziców, numery
telefonów oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej z numerem telefonu oraz deklarację
zgody na udostępnienie danych osobowych.
6. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód
tożsamości i na żądanie nauczyciela okazać go. W sytuacjach budzących wątpliwości
nauczyciel kontaktuje się z rodzicami wychowanka.
7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej
wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod
wpływem alkoholu, środków odurzających itp.).
8. O każdym przypadku odmowy wydania dziecka niezwłocznie informowany jest dyrektor
przedszkola. Przedszkole podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania
kontaktu z rodzicami.
9. Rodzice mają obowiązek odebrać dziecko do godz. 15.30.
10. W przypadku sytuacji nieterminowego odebrania dziecka, nauczyciel podejmuje
kontakt telefoniczny z rodzicem w celu powiadomienia o zaistniałym fakcie.
11. W przypadku, gdy powtarza się sytuacja nieterminowego odbioru dziecka podjęte
zostaną następujące działania:

1) rozmowa wyjaśniająca dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka;
2) wystosowanie listu do rodziców dziecka;
3) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Opiekuńczego o zbadanie
sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
12. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można
uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru
dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy
komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia
miejsca ich pobytu.
13. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi
być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
14. Na czas zajęć w budynku przedszkola drzwi wejściowe do przedszkola pozostają
zamknięte, by uniemożliwić wejście osób niepożądanych. W celu zabezpieczenia obiektu
przedszkolnego i zapewnienia bezpieczeństwa przebywających w nim wychowanków
drzwi wejściowe otwierane są po uprzednim upewnieniu się, kto i w jakim celu chce
wejść do przedszkola.
15. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie poinformować przedszkole o kłopotach
zdrowotnych dziecka, w tym o alergiach, zatruciach pokarmowych i chorobach
zakaźnych.
16. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne
z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Nauczycielowi nie wolno
podawać dzieciom żadnych leków.
17. Nauczyciel danego oddziału ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców
o zaobserwowanych, niepokojących sygnałach dotyczących stanu zdrowia dziecka.
18. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku
otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
19. Dziecko może mieć czasowo zawieszone prawo korzystania z przedszkola w przypadku
wszawicy lub choroby zakaźnej. Decyzję o zawieszeniu prawa do korzystania
z przedszkola podejmuje dyrektor przedszkola.
Rozdział 9
Organizacja i formy współpracy z rodzicami
§ 34.
1. Zgodnie z Kodeksem Rodzinnym i Opiekuńczym, a także z Międzynarodową Konwencją
Praw Dziecka rodzice ponoszą odpowiedzialność za kształcenie i wychowanie swoich
dzieci.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców wychowanka przedszkola należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu;
2) współpraca z nauczycielami prowadzącymi grupę w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
3) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie
podstawowych czynności samoobsługowych;
4) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców;
5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu;
6) przyprowadzanie dziecka do przedszkola w dobrym stanie zdrowia;
7) rzetelne informowanie o stanie zdrowia dziecka szczególnie w przypadku, gdy może to
być istotne dla jego bezpieczeństwa, stosowanej diety;
8) bezzwłoczne informowanie przedszkola o stwierdzeniu choroby zakaźnej u dziecka;
9) dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka po przebytej chorobie,
pozwalającego na pobyt dziecka w przedszkolu;
10) zawiadamianie przedszkola o przyczynach długotrwałych nieobecności dziecka;
11) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub przez upoważnioną
osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;

12) przestrzeganie godzin pracy przedszkola, limitu czasu pobytu dziecka w przedszkolu
oraz ramowego rozkładu dnia;
13) zapewnienie dziecku warunków do regularnego uczęszczania na zajęcia;
14) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia;
15) ubezpieczenie dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków – skorzystanie
z możliwości ubezpieczenia grupowego w przedszkolu;
17) uczestniczenie w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
18) bezzwłoczne informowanie przedszkola o zmianach telefonu kontaktowego i adresu
zamieszkania;
19) śledzenie na bieżąco informacji umieszczanych na tablicach ogłoszeń.
§ 35.
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju.
2. Rodzice mają prawo do:
1) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu programami oraz zadaniami
wynikającymi z rocznego planu pracy i z planów miesięcznych w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat aktualnego stanu rozwoju
i postępów swojego dziecka;
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w celu rozpoznawania przyczyn
trudności wychowawczych oraz doboru metod udzielania dziecku pomocy;
4) wybierania swojej reprezentacji w formie rady rodziców;
5) zapoznania się ze statutem przedszkola oraz regulaminem rady rodziców;
6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy przedszkola;
7) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu
i nadzorującemu pracę pedagogiczną, poprzez swoje przedstawicielstwo;
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z potrzebami;
9) dokonywania wyboru zajęć dodatkowych;
10) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości i imprez
przedszkolnych;
11) zapoznawania się z planowanym jadłospisem.
§ 36.
1. Przedszkole współpracuje regularnie z rodzicami wychowanków w celu wspólnego
uzgadniania kierunku i zakresu działań wychowawczych.
2. Formy współpracy z rodzicami:
1) zebrania grupowe i zajęcia otwarte;
2) uroczystości i spotkania okolicznościowe, wycieczki, imprezy plenerowe i inne;
3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem przedszkola, nauczycielami,
specjalistami w zależności od potrzeb;
4) pogadanki i zajęcia warsztatowe podnoszące wiedzę pedagogiczną;
5) tablice informacyjne, wystawy prac dzieci;
6) informacje umieszczane na stronie internetowej.
3. Przedszkole organizuje cykl spotkań adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych i ich
rodziców w celu:
1)obniżenia poczucia lęku u dzieci i rodziców związanych z przebywaniem
poza domem;
2) obserwowania stosowanych w przedszkolu metod wychowawczych;
3) obserwowania dzieci w kontaktach grupowych;
4) oglądu bazy lokalowej i wyposażenia sal.
5. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki,
zaleceń medycznych oraz metod opiekuńczo-wychowawczych, rodzic dziecka przekazuje

dyrektorowi przedszkola uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej
diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) oraz nauczyciele i wychowawcy współdziałają ze sobą
w sprawach nauczania, wychowania, profilaktyki i rewalidacji.
§ 37.
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez miasto
Dęblin oraz rodziców ( prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za
pobyt dziecka.
2. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy
programowej wychowania przedszkolnego reguluje uchwała rady miasta Dęblin.
3. Opłata za każdą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego, w czasie
przekraczającym czas bezpłatnych zajęć (czyli po godz. 13.00), wynosi 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych
świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na
podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez
wychowawcę.
4. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby
rozpoczętych godzin udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie
przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. W
przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun
prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej
trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie:
osobiście, telefonicznie, najpóźniej do godziny 8:00 danego dnia.
5. Opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,
wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach
miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata
dotyczy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica
dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia
miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.
6. Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez przedszkole
numer rachunku bankowego.
7. Do korzystania z posiłków w stołówce przedszkolnej uprawnieni są wychowankowie
i pracownicy przedszkola.
8. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie
obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.
Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola.
9. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do 15 – go dnia
danego miesiąca.
10. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie z posiłku przez pracowników uwzględnia pełne
koszty przygotowania posiłku oraz koszty wynagrodzenia pracowników kuchni, a także
koszty utrzymania stołówki.
§ 38.
1. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz
studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego
porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a zakładem kształcenia
nauczycieli lub szkołą wyższą.
2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę.

Rozdział 10
Przepisy końcowe
§ 39.
1.Przedszkole może pozyskiwać środki finansowe i darowizny od firm, osób fizycznych,
organizacji społecznych oraz innych instytucji .
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
4.Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.Statut przedszkola wchodzi w życie od dnia 1 września 2020 r.
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