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I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

Przedszkole Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” działa na podstawie: 

1) Konwencji  Praw Dziecka. 

2) Ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r.                   

Nr 256 poz. 2572 ze zm.). 

3) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001r. 

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych 

szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.). 

4) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. z 2014 poz. 803) 

5) Uchwały Zarządu Miasta Wrocławia z dnia 22.05.2001 r. Nr 551 w sprawie 

nadania nazwy dla przedszkola. 

6) Uchwały Nr XXIII/535/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 marca 2012 r. 

w sprawie określenia czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat 

za świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych  prowadzonych przez 

Gminę w czasie przekraczających czas bezpłatnych zajęć. 

 

§ 2 

1. Siedzibą Przedszkola są budynki przy ul. Kiełczowskiej 31 i 33 we Wrocławiu. 

2. Dla celów statystycznych i identyfikacyjnych Przedszkole posiada NIP i REGON. 

3. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”. 

§ 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 w oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę o rachunkowości. 

§ 6 

Przedszkole nie posiada osobowości prawnej i rozlicza się z budżetem gminy                          

za pośrednictwem Wydziału Edukacji i  Zarządu Obsługi Jednostek Miejskich. 

 



 

 

§ 7 

Dane identyfikacyjne przedszkola określa się następująco: 

 

Przedszkole nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” 

Ul. Kiełczowska 31-33 : 51-315 Wrocław 

Tel. 71 798 68 10 

E mail: sekretariat.p071@wroclawskaedukacja.pl 

Nip: 895-14-57-364, Regon: 0002116361 

 

§ 8 

1. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 lub 11 godzin i jest bezpośrednio zależny 

od potrzeb środowiska. 

2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się 01 września każdego roku, a kończy  

z dniem  31 sierpnia następnego roku. 

3. Termin przerwy w pracy przedszkola w miesiącu lipcu i sierpniu  określony jest  

w arkuszu organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 

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

wakacyjnej uwzględnia się prawa dziecka do odpoczynku. 

5. W okresie wakacyjnym do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci z innych 

placówek korzystających w tym czasie z przerwy wakacyjnej. Rodzice dzieci 

korzystających z przedszkola zastępczego w czasie przerwy wakacyjnej zobowiązani 

są do wpisania się na listę do dnia 15 czerwca danego roku oraz podpisania umowy 

o świadczeniu usług z dyrektorem przedszkola dyżurującego. 

6. W przedszkolu mogą funkcjonować  grupy całodzienne, czyli powyżej 5 godzin 

dziennie. 

7. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych. 

8. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

9. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 



10. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających kwalifikacje określone                            

w odrębnych przepisach. 

11. Wysokość opłaty z tytułu usług  świadczonych przez przedszkole określa Uchwała 

Rady Miejskiej Wrocławia. 

12. Personel przedszkola  może korzystać z wyżywienia na terenie placówki zgodnie  

z obowiązującymi w tej mierze przepisami. 

13. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków. Istnieje także 

możliwość wprowadzenia dodatkowego czwartego posiłku. 

14. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną i dietą 

wykluczającą niektóre produkty. 

15. Wniosek o przygotowanie posiłków pozbawionych niektórych składników lub ich 

zastąpienia innymi rodzic składa do dyrektora przedszkola. Do wniosku rodzic 

dołącza zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zastosowania 

eliminacji składników- alergenów niekorzystnych dla zdrowia. Ostateczną decyzję 

podejmuje dyrektor przedszkola po konsultacji ze starszym intendentem. 

16. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź opiekunów. 

17.  Zwalnia się z opłaty za   zajęcia    dydaktyczne,    wychowawcze    i    opiekuńcze 

przekraczające  wymiar  5  godzin  dziennie  rodziców (opiekunów   prawnych)   

posiadających  co  najmniej  troje  dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we 

wspólnym gospodarstwie  domowym   z zastrzeżeniem, że  w  przypadku dziecka 

pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci pobierające  naukę,  jednak  nie  dłużej  niż  

do ukończenia 24 roku życia po przedstawieniu przez Rodzica oświadczenia 

przedstawiającego dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 9 

1. Przedszkole realizuje zadania określone w ustawie z dnia 07 września 1991 r.                           

o systemie oświaty, oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności 

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Celem przedszkola jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji; 

2) budowanie systemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 



3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych  

i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 

i porażek; 

4) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, 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; 

7) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

8) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym przyrodniczym  

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

9) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz 

sztuki plastyczne; 

10) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do 

rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy 

patriotycznej; 

11) 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; 

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości 

kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych 

na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem 

umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym- rozwijanie 

świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej; 

13) w przedszkolach umożliwiających dzieciom należącym do mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym, o którym mowa w ustawie z dnia 6 stycznia 2005 r. o 

mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. 

Nr 17, poz. 141, z późn. zm.), podtrzymywanie i rozwijanie poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej- przygotowanie dzieci do 

posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub językiem 

regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i 

językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka 

mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego na dalszych 

etapach edukacyjnych. 



3. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne bezpieczeństwo pod względem fizycznym 

i psychicznym – zasady bezpieczeństwa określają procedury obowiązujące 

wszystkich pracowników przedszkola. 

4. W przedszkolu dzieci mają zapewnioną stałą opiekę pracowników 

pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi. 

5. W zakresie czynności, każdy pracownik przedszkola posiada szczegółowy zapis                                         

o przedmiotowym zakresie odpowiedzialności pod względem bezpieczeństwa 

stanowiska pracy.  

6. Nauczyciel przed przystąpieniem do pracy sprawdza pod względem 

bezpieczeństwa miejsca pobytu dzieci: salę zabaw, ogród przedszkolny                            

i w przypadku stwierdzenia zagrożenia powiadamia dyrektora oraz zabezpiecza 

zagrożony teren przed wstępem dzieci. 

7. Pracownicy administracji i obsługi są odpowiedzialni za prawidłową realizacje 

procedur HACCP pod względem bezpiecznego funkcjonowania przedszkola 

  w zakresie zaopatrzenia i przygotowywania posiłków, oraz higienicznych  

i bezpiecznych warunków pobytu. 

8. Dyrektor przedszkola i służba BHP są odpowiedzialni za przeglądy techniczne 

sprzętów  i urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9. W przedszkolu obowiązuje książka kontroli sprzętów i urządzeń w zakresie 

bezpiecznego ich funkcjonowania. Za kontrolę urządzeń odpowiedzialny jest 

pracownik służb BHP i konserwator. 

10. Sprzęty, zabawki, meble, pomoce dydaktyczne oraz inne wyposażenie musi 

posiadać wymagane certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa. Nie dopuszcza się do użytku sprzętów zepsutych i uszkodzonych. 

11. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka                               

od momentu oddania dziecka przez rodziców (opiekunów) pod opiekę 

nauczyciela. 

12. Każdy oddział powierzony jest opiece nauczycielom zgodnie z obowiązującym 

harmonogramem. 

13. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo po przyprowadzaniu dzieci do przedszkola 

przez rodziców oraz przed  ich odebraniem  ponosi nauczyciel grupy 

dyżurującej,  w przypadku gdy dzieci znajdą się w grupie dyżurującej. 



14. Nauczyciel przekazujący dzieci do grupy dyżurującej informuje nauczyciela 

dyżurującego o ilości przekazywanych dzieci oraz przekazuje listę imienną  

z własnym podpisem i datą. 

15. Zajęcia i zabawy odbywające się na terenie ogrodu, który jest wyposażony  

w bezpieczny sprzęt i dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci. 

16. Zasady korzystania ze sprzętu określa regulamin znajdujący się w ogrodzie                       

w widocznym miejscu. 

17. Wszystkie wyjścia do ogrodu powinny być zabezpieczone. 

18. Zasady bezpieczeństwa wyjść poza teren przedszkola określa „Procedura 

organizacji  spacerów  i wycieczek”. 

19. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe prowadzone przez 

nauczycieli (instruktorów) z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi  

i przeszkoleniem pod względem bhp i p/poż.  

20. Nauczyciel prowadzący zajęcia dodatkowe zobowiązany jest                                                

do przyprowadzenia dzieci uczęszczających na zajęciach i przekazania                                               

ich nauczycielowi w grupie. 

21. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców (opiekunów) 

zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbiór dziecka z przedszkola 

przez inne osoby niż rodzice (opiekunowie) może nastąpić tylko na podstawie 

pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w przedszkolu, podpisanego przez 

rodzica (opiekuna) w obecności dyrektora przedszkola lub osoby 

odpowiedzialnej za dzieci danej grupy. Osoba upoważniana do odbierania 

dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności 

prawnych. 

22. W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z przedszkola jest pod 

wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie 

alkoholu, personel przedszkola zatrzymuje dziecko w placówce powiadamia  

o tym drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych  

powyższym podejrzeniem  lub stwierdzeniem nauczyciel zawiadamia dyrektora 

przedszkola. Dyrektor podejmuje decyzję o konieczności zawiadomienia Policji.  

23. Dziecko nie może być powierzone opiece osoby, co do której istnieje wątpliwość 

czy jest w stanie zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. 

24. W przedszkolu stosuje się szczegółowe regulaminy i procedury określające 

zasady postępowania w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dla dzieci.  

§ 10 



 

Placówka realizuje zadania w ścisłym współdziałaniu z rodzicami i za ich zgodą, 

zgodnie  z Konwencją Praw Dziecka, a w szczególności w niżej wymienionym 

zakresie: 

1) współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

2) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeby rozwojowych                          

i edukacyjnych dziecka oraz jego indywidualnych możliwości 

psychofizycznych; 

3) wspierania Rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych  i dydaktycznych; 

4) pomoc w rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców; 

5) współpraca z Rodzicami dzieci podlegającym obowiązkowi rocznego 

przygotowania - dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także 

zapewnienia regularnego uczęszczanie dziecka na zajęcia; 

6) praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu 

 o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora 

przedszkola programy wychowania przedszkolnego; 

7) godzina pracy w przedszkolu wynosi 60 minut, a  jako  czas trwania zajęć 

programowych  i zajęć dodatkowych   przyjmuje się: 

 3- latki     około  15 minut 

 4- latki     około  25 minut 

 5- latki     około  30 minut 

 6- latki     około  30 minut 

 

8) przedszkole organizuje działalność innowacyjną w oparciu o programy 

umieszczone   w przedszkolnym zestawie programów;  

9) nauczyciel przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego. 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku 

zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego; 

10) dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego; 

§ 11 

1. W placówce wychowankowie mają zapewnioną  stałą opiekę  ze strony 

pracowników pedagogicznych. Opiekę wspomagają pracownicy obsługi                               

i administracji.  

2. Dla zapewnienia skuteczności oddziaływań wychowawczych, w miarę 

możliwości ten sam nauczyciel prowadzi oddział przez okres pobytu dzieci                                    

w placówce. 



3. Dyrektor przedszkola może powierzyć każdy oddział kilku nauczycielom zgodnie 

z harmonogramem pracy w przypadku jeżeli czas zajęć  w oddziale jest dłuższy 

niż 5 godzin dziennie. 

4. Formy indywidualnej opieki nad dziećmi, którym z powodu warunków 

rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, ustalane są wspólnie przez 

dyrektora, Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. 

III.  POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

§ 12 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w  przedszkolu polega 
na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych                             
i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości 
psychofizycznych wynikających w szczególności: 
1) z niepełnosprawności; 
2) z niedostosowania społecznego; 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 
4) ze szczególnych uzdolnień; 
5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
6) z zaburzeń komunikacji językowej; 
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; 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci  
i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu 
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci. 

§ 13 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu                                      

jest dobrowolne i nieodpłatne.  

§ 14 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom 
nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu 
pomocy psychologiczno pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, 
logopedzi i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej "specjalistami". 



3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana                                  
we współpracy z: 

1) rodzicami; 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, zwanymi dalej "poradniami"; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 
5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi                     

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 
 

§ 15 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 
1) rodziców dziecka; 
2) dyrektora przedszkola; 
3) nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem; 
4) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania; 
5) poradni; 
6) asystenta edukacji romskiej; 
7) pomocy nauczyciela; 
8) pracownika socjalnego; 
9) asystenta rodziny; 
10) kuratora sądowego; 

§ 16 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

 z dzieckiem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2)zajęć specjalistycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) porad i konsultacji; 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci  

 i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

 

§ 17 

 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie 

uzdolnionych oraz prowadzi się przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.  

2.  Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami  

i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się.  

3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami mowy, które 

powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę.  



4. Zajęcia socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym 

organizuje się dla dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi 

funkcjonowanie społeczne.  

§ 18 

 

1. Godzina zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych 

trwa 30 minut, a godzina zajęć specjalistycznych - 60 minut. 

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, z zachowaniem ustalonego dla 

dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć. 

 

§ 19 

 

1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze oraz zajęcia 
specjalistyczne prowadzą nauczyciele  i specjaliści posiadający kwalifikacje 
odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć. 

2. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele i specjaliści. 

§ 20 

 

Udział dziecka w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień 
w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo 
wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka  formą pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. 

 

 

 

§ 21 

 

1. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne 
potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne 
dzieci, w tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

2. Nauczyciele i specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację 
pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki                    
w szkole (diagnoza przedszkolna). 

3. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub 
edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel lub specjalista 
niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem                    
i informują o tym dyrektora przedszkola. 



4. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli  lub specjalistów o potrzebie 
objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej 
pracy z dzieckiem - jeżeli stwierdzi taką potrzebę. 

5. W przypadku stwierdzenia przez dyrektora przedszkola, że konieczne jest 
objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną planuje i koordynuje 
udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym ustala formy 
udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania i koordynowania 
udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się 
wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć inną 
osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu. 

6. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej dyrektor ustala biorąc pod uwagę wszystkie 
godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację 
tych form. 

7. Dyrektor przedszkola planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka i w zależności od potrzeb                      
- z innymi nauczycielami i specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, 
poradnią lub innymi osobami. 

8. W przypadku gdy dziecko było objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną                  
w przedszkolu dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte 
w dokumentacji prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie                   
art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty. 

9. Przepisy ust. 3-9 stosuje się odpowiednio do dzieci posiadających orzeczenie                  
o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię 
poradni, z tym że przy planowaniu udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej uwzględnienia się także zalecenia zawarte w orzeczeniach lub 
opiniach. 

 
§ 22 

 

1. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w tym ustalenie dla dziecka form udzielania tej pomocy, a w 
przypadku form, o których mowa w § 16 ust. 1 pkt 1-2 - także okres ich 
udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, 
jest zadaniem zespołu, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie 
art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. Podczas planowania                                   
i koordynowania udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla poszczególnych form udzielania 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 



2. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, o których mowa w § 16 pkt 1-2  dyrektor 
przedszkola ustala biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku 
szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

3. Formy i okres udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,                              
są uwzględniane w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 
opracowanym dla dziecka zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 71b 
ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty. 

 

§ 23 

 

1. Nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami wydanymi                              
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 ustawy o systemie oświaty. 

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego nauczyciele i specjaliści udzielający dzieciom pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej uwzględniają w indywidualnym programie 
edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia zgodnie z przepisami 
wydanymi na podstawie art. 71b ust. 7 pkt 2 i 3 ustawy o systemie oświaty, 
wnioski dotyczące dalszej pracy z uczniem, zawarte w dokumentacji 
prowadzonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 5 
ustawy o systemie oświaty.  
 

§ 24 

 

1. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje                      
się rodziców dziecka.  

2. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy 
będą realizowane dyrektor przedszkola niezwłocznie informuje pisemnie 
rodziców ucznia. 

§ 25 

 

Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych  

w celu ustalenia stanu mowy dzieci; 
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 

zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 
4) wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

§ 26 

 



Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie oraz placówki 
doskonalenia nauczycieli. 

 

IV. ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

§ 27 

 

1. Dyrektor przedszkola: 

1) kieruje Przedszkolem i reprezentuje je na zewnątrz dyrektor; 

2)  powołany jest przez Prezydenta Miasta Wrocławia. Dyrektora powołuje się na 

zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty; 

3) Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie, zgodnie z postanowieniami Ustawy                         

o systemie oświaty oraz w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez 

Prezydenta Miasta Wrocławia; 

4) Dyrektor w przypadku swojej dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności,  

deleguje swoje uprawnienia na nauczyciela będącego jego społecznym 

zastępcą, określając na piśmie jego uprawnienia; 

2. Kompetencje dyrektora: 

1) reprezentowanie przedszkola na zewnątrz; 

2) przyjmowanie dzieci do przedszkola; 

3) skreślanie dzieci z listy wychowanków przedszkola w drodze decyzji; 

4) ustala indywidualny program wychowania; 

5) organizuje zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno                                    

–pedagogicznej; 

6) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa; 

7) decyduje o strukturze osobowej czynności nadzoru pedagogicznego                                            

i o częstotliwości wykonywania zadań nadzoru; 

8) jest służbowym przełożonym wszystkich pracowników; 

9) ocenia prace nauczycieli i dorobek zawodowy za okres stażu. 

10) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom; 

11) występuje z wnioskami o odznaczenia i nagrody; 

12) nadaje lub odmawia nadania stopnia nauczyciela kontraktowego; 

13) może organizować administracyjną, finansową i gospodarcza obsługę 

przedszkola; 

14) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola;. 

3. Zakres odpowiedzialności dyrektora: 

1) za wychowawczy i dydaktyczny poziom pracy; 

2) za realizowanie zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i zaleceniami organów nadzorujących; 

3) za zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań statutowych; 



4) za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do realizacji 

zadań nauczycieli; 

5) za zawiadomienie wszystkich członków rady pedagogicznej o terminie  

i porządku zebrania; 

6) za sprawowanie nadzoru pedagogicznego odpowiada przed organem nadzoru 

pedagogicznego; 

7) za wywiązywanie się z roli pracodawcy odpowiada przed organem 

prowadzącym  i Państwową Inspekcja Pracy; 

8) za gospodarowanie mieniem przedszkola; 

9) za przestrzeganie przepisów BHP; 

§ 28 

1. W przedszkolu tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy 

nauczyciele oraz dyrektor, jako jej przewodniczący. 

2. Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, 

realizuje zadania wynikające z celów kształcenia, wychowania i opieki; określone   

w ustawie o systemie oświaty i zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.  

3. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:    

1) zatwierdzanie planów pracy placówki; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w placówce;  

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli placówki; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy placówki, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego placówki; 

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

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie  

z harmonogramem. 

6. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są  zwykłą większością głosów                        

w obecności co najmniej 1/2 liczby jej członków.  

7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, 

wniosków  i spostrzeżeń  z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio 

dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom (prawnym opiekunom dziecka).  



8. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem                           

o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora. 

§ 29 

 

1. Rodzice maja prawo do tworzenia demokratycznych i niezależnych od władz 

reprezentacji rodzicielskich czyli rad rodziców. Szczegóły i zakres działalności Rady 

Rodziców określa Regulamin Rady Rodziców. 

2. Rada rodziców ma prawo do: 

1) suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji; 

2) gromadzenia środków finansowych do wspierania działalności statutowej 

przedszkola i wydawania ich zgodnie z własna wolą; 

3) występowania do dyrektora oraz pozostałych organów przedszkola                                   

we wszystkich sprawach związanych z działalnością przedszkola; 

3. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program 

wychowawczy     i program profilaktyki. 

4. Rada Rodziców opiniuje: 
1) program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia                                    

lub wychowania; 

2) projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, przy 

czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora; 

5. Rada Rodziców decyduje o tym, czy dyrektor wyrazi zgodę na działalność                              

w przedszkolu stowarzyszeń bądź organizacji. 

6. Rada Rodziców ma prawo zakazania wstępu na teren przedszkola organizacjom, 

które mogą mieć zgubny wpływ na rozwój dzieci. 

7. Rada Rodziców ma obowiązek: 

1) gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób 

racjonalny i oszczędny; 

2) dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady 

rodziców; 

3) stworzenie takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu 

podejmowania decyzji, które zapewniają jej niezbędną sprawność  

i operatywność, zgodnie ze specyfiką przedszkola; 

4) działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być  

 o prowadzonych przez radę działaniach informowany; 

5) systematycznego rozliczania się z wykorzystanych środków finansowych; 

8. Prawa i obowiązki Rodziców: 

A. Rodzic ma prawo do : 



1) przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, 

organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu; 

2) uczestniczenia w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, 

uzgodnienia dalszych kierunków pracy w danej grupie; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju                                   

i postępów edukacyjnych dziecka, opartej na obiektywnej i wszechstronnej 

obserwacji pedagogicznej; 

4) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli                            

je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać; 

5) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu 

przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku 

pomocy; 

6) uzyskania informacji o zadaniach wychowawczych i kształcących 

realizowanych w przedszkolu; 

7) włączania się do kształtowania u dziecka określonych wiadomości                                     

i umiejętności; 

8) uzyskiwania informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączania 

się do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie 

natrafiają; 

9) uzyskiwania informacji o wynikach dokonywanych obserwacji i uzyskiwania 

wiedzy, jak dziecko funkcjonuje w określonych warunkach oraz pomocy                         

w poznaniu stanu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

10)   stałych spotkań z rodzicami organizowanych 3 razy w roku, o których 

informuje przedszkole wywieszając ogłoszenia na tablicach ogłoszeń, 

przekazując zaproszenia na kartkach bądź wysyłając powiadomienia drogą 

mailową.                                                               

B. Do obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców oraz Zarządzeń 

Dyrektora; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną 

przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; 

6) niezwłocznie zawiadamianie o zatruciach i chorobach zakaźnych oraz                           

o innych problemach zdrowotnych swojego dziecka; 

7) zaopatrzenie dzieci w niezbędne przedmioty i pomoce; 

8) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka; 

9) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych obowiązujących                        

w przedszkolu; 

§ 30 

 

1. W przedszkolu jest powołany wicedyrektor. 



2. Powierzenia i odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor 

przedszkola, po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Organu 

Prowadzącego. 

3. Wicedyrektor przedszkola działa w ramach upoważnień wydanych przez dyrektora 

i ponosi przed nim odpowiedzialność zgodnie z zakresem czynności. 

§ 31 

 

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, w szczególności: 

1) dają każdemu z nich możliwość  swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji określonych ustawą o systemie oświaty i Karcie 

Nauczyciela oraz w Statucie Przedszkola; 

2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą;. 

3) zapewniają przestrzeganie praw dziecka; 

4) Zapewniają dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, 

wychowania    i opieki; 

 

2. Współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki. 

3. W celu zapewnienia realizacji statutowych zadań przedszkola, rodzice i nauczyciele 

współdziałają w zakresie: 

1) realizacji planu rozwoju przedszkola; 

2) organizacji i współuczestnictwa w prowadzeniu zajęć wychowawczo                                

-dydaktycznych; 

3) ustalenia kierunków oddziaływania psychologiczno-pedagogicznego na rozwój 

wszystkich sfer osobowości dziecka; 

§ 32 

 

1. Rozwiązywanie sporów między organami: 

1) Rodzice - nauczyciele: 

a) negocjowanie z nauczycielem; 

b) negocjowanie z dyrektorem; 

c) negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny; 

2) Rodzice - dyrektor: 

a) negocjowanie z dyrektorem; 

b) negocjowanie z organem sprawującym nadzór pedagogiczny lub z organem 

prowadzący; 

V.  ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

§ 33 



1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie, 

przy czym: 

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę ( w tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie , przy niewielkim udziale nauczyciela); 

2) ca najmniej 1/5 (w przypadku młodszych dzieci – ¼ czasu) dzieci spędzają                        

w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry                    

i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace 

gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.); 

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

4) pozostały czas – 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, 

organizacyjne i inne); 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład 

dnia, uwzględniając potrzeby, możliwości i zainteresowania dzieci. 

3. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola może zmienić ramowy rozkład 

dnia, informując   o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń. 

4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu                            

o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program 

wychowania przedszkolnego. 

5. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza realizowana jest w oddziałach 

dzieci 3, 4, 5 ,6 letnich. 

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

minimum   5-godzinnej podstawy programowej. 

7. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola maja możliwość dokonywania opłat 

za usługi świadczone przez przedszkole oraz za żywienie w systemie 

bezgotówkowym, bankowości elektronicznej lub w systemie gotówkowym w kasie 

przedszkola ,w kasie ZOJM lub oddziałach PKO BP. 

8. Rozwiązanie umowy świadczenia usług  z rodzicem w przypadku nie uiszczania 

opłaty za świadczenie usług przedszkola określa umowa o świadczenie usług 

zawarta z Rodzicem. 

§ 34 

 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki w terminie 

ustalonym przez organ prowadzący. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ 

prowadzący przedszkole. 



2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy 

poszczególnych oddziałów, liczbę oddziałów, liczbę pracowników łącznie z liczbą 

stanowisk kierowniczych, liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący przedszkole, termin przerwy wakacyjnej.  

3. W zależności od organizacji i potrzeb przewiduje się w arkuszu organizacyjnym 

następujące stanowiska: dyrektor, wicedyrektor, nauczyciel, referent, intendent, 

pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa, szatniarka, pracownik gospodarczy,  

§ 35 

1. Podstawową jednostką  organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku. 

2. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone, np. według potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień. 

3. Dopuszcza się możliwość przeniesienia dziecka między grupami w przypadku 

reorganizacji struktury oddziałów przedszkolnych 

4. W przedszkolu tworzy się grupy dzieci 3 – 4 – 5- 6  letnich. 

§ 36 

1. Liczba dzieci w oddziale powinna wynosić nie mniej niż 15 i nie może przekroczyć 

25 dzieci obecnych w danym dniu w przedszkolu. 

2. Decyzję o przyjęciu do Przedszkola dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych                 

i utworzenie oddziału integracyjnego podejmuje Dyrektor przedszkola. 

3. W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne, liczba wychowanków  

powinna wynosić od  15 do 20, w tym 3-5 dzieci niepełnosprawnych. 

4. Kwalifikując dziecko niepełnosprawne do grupy należy uwzględnić: przygotowanie 

metodyczne nauczycieli, orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stan 

zdrowia dziecka, liczebność dzieci w oddziale, warunki bazowe placówki, akceptację 

organu nadzoru pedagogicznego, zgodę organu prowadzącego na zatrudnienie 

osoby do opieki. 

§ 37 

Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: sale zabaw wydzielone dla 

każdego oddziału, salki do zajęć dodatkowych, gabinecik logopedyczny, zaplecze 

magazynowo-kuchenne, szatnię, ogród przedszkolny z odpowiednim wyposażeniem 

ogrodowym. 

 



VI. REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 

§ 38 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola przeprowadzana jest w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności.  

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat.  

3. Dziecko, które ukończyło 2,5 roku może zostać przyjęte do przedszkola, w trakcie 

roku szkolnego, w przypadku gdy: 

1) zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3-5 lat,  
2) placówka dysponuje wolnymi miejscami. 

 
4. Dzieci korzystające z usług przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji  

przypadku,  gdy rodzice dziecka złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenie 

woli kontynuacji korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny. 

5. W przypadku nie złożenia przez rodziców dziecka, w wyznaczonym terminie, 

Oświadczenia woli kontynuacji korzystania z usług przedszkola na następny rok 

szkolny, nie zostanie podpisana pomiędzy rodzicami dziecka a przedszkolem 

Umowa o świadczeniu usług na następny rok szkolny, a zwolnione miejsce 

zostaje wykazane w procesie rekrutacji. 

6. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie Oświadczenia  
woli kontynuacji korzystania z usług przedszkola na następny rok szkolny, może 
wziąć udział w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z obowiązującymi zasadami. 

 

 

§ 39 

1. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w dwóch etapach: 
 
1) I etap rekrutacji odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego( 

rekrutacja elektroniczna) 
2) II etap rekrutacji prowadzony jest w przypadku dysponowania przez 

przedszkole wolnymi miejscami po I etapie rekrutacji i odbywa się bez 
wykorzystania systemu elektronicznego (rekrutacja uzupełniająca ) 
 

2. Terminy I i II etapu rekrutacji, zasady rekrutacji oraz zasady korzystania z 
systemu elektronicznego podawane są do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń przedszkola. 
Szczegółowy harmonogram rekrutacji, kryteria naboru oraz szczegółowe 
zasady określa regulamin  rekrutacji dzieci do Przedszkola nr 71 „Chatka 
Małego Skrzatka” . 

3.  Po zakończeniu II etapu rekrutacji i w trakcie roku szkolnego o przyjęciu 
dziecka na wolne miejsce w przedszkolu decyduje Dyrektor po 

http://www.wroclaw.pl/edukacja


indywidualnym rozpoznaniu pisemnego podania rodzica (prawnego 
opiekuna).  

 

 

§ 41 

1. W celu przeprowadzenia  rekrutacji do przedszkola Dyrektor placówki 
powołuje komisję rekrutacyjną. 

2. W skład komisji rekrutacyjnej złożonej z pracowników przedszkola  nie 
wchodzi dyrektor przedszkola. 

3. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej określa szczegółowe zadania członków 
komisji. 

4. Do zadań komisji rekrutacyjnej  należy w szczególności: 
1) podanie do wiadomości kandydatom informacji o warunkach rekrutacji z 

uwzględnieniem kryteriów przyjęcia dzieci do przedszkola ; 
2) ustalenie  i ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego  
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego; 
4) sporządzanie uzasadnienia od odwołania rodzica  (wraz z podaniem 

liczby punktów, którą kandydat uzyskał) w terminie 5 dni od dnia 
złożenia przez rodzica odwołania w razie odmowy przyjęcia dziecka do 
przedszkola.  

 

 

 

§ 42 

1. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości  listy kandydatów 
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  oraz listy dzieci przyjętych i 
nieprzyjętych do placówki  wraz z najniższą liczbą punktów, która 
uprawniała do przyjęcia. 

2. O nieprzyjęciu dziecka, któremu gmina musi zapewnić możliwość 
korzystania z wychowania przedszkolnego, dyrektor ma obowiązek na 
piśmie powiadomić o tym fakcie Prezydenta Miasta Wrocławia podając 
następujące dane:  

 Imię i nazwisko, data urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w 
przypadku braku numeru PESEL- seria i numer paszportu lub innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość, 

 Imiona i nazwiska rodziców, 
 Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka. 

3. W przypadku kwestionowania przez rodziców kandydata, który nie został 
przyjęty do  przedszkola  wyników rekrutacji rodzic może wystąpić do 
komisji rekrutacyjnej z pisemnym wnioskiem  o  sporządzenie  uzasadnienia  
odmowy przyjęcia dziecka , w terminie 7 dni od ogłoszenia listy  dzieci 
zakwalifikowanych. 

4. Komisja rekrutacyjna rozpatruje odwołania i przekazuje rodzicom pisemne 
uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola wraz z liczbą 



uzyskanych przez kandydata punktów  w ciągu 5 dni od  dnia  złożenia  
odwołania.  

5. Rodzic może odwołać się od decyzji  Komisji Rekrutacyjnej do dyrektora 
przedszkola w terminie 7 dni. 

6. Dyrektor rozstrzyga odwołanie w terminie 7 dni. 
7. W przypadku wniesienia skargi przez rodzica dyrektor w terminie 30 dni 

przekazuje akta sprawy do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego. 
 
 

VII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 43 

 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych nauczycieli oraz pracowników 

administracyjnych i pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pracowników administracyjno                          

obsługowych określają odrębne przepisy. 

3. Liczbę pracowników ustala dyrektor, a zatwierdza organ prowadzący placówkę. 

4. Dyrektor przedszkola ustala dla poszczególnych pracowników ich zakresy 

czynności. 

 

 

§ 44 

 

1. Dyrektor wyłoniony w drodze konkursu kieruje jednoosobowo przedszkolem                              

i reprezentuje je na zewnątrz. 

2. Dyrektor podejmuje decyzję samodzielnie w granicach udzielonego pełnomocnictwa 

przez Prezydenta Wrocławia oraz zgodnie z postanowieniem ustawy o systemie 

oświaty. 

§ 45 

 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 
1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami placówki: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

oraz zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) przestrzegać obowiązków zawartych w Karcie Nauczyciela, Ustawie o Systemie 

Oświaty, Kodeksie Pracy, Statucie Przedszkola oraz w aktach prawa 

wewnętrznego obowiązujących w Przedszkolu; 



3) realizować obowiązki wynikające z Planów nadzoru pedagogicznego i planów 

współpracy z rodzicami; 

4) dbać o godność i przykładną postawę moralną; 

5) przestrzegać  tajemnicy służbowej dotyczącej ochrony dóbr osobistych swoich 

wychowanków, ich rodziców, współpracowników oraz tajemnicy posiedzeń 

Rady Pedagogicznej; 

6) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,   podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych i doskonalenia uczestnicząc   w różnych formach doskonalenia 

zawodowego;, 

7) kształcić i wychowywać dzieci u umiłowaniu ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia                              

i szacunku dla każdego człowieka; 

 

2. Nauczyciel prowadząc pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą jest 

odpowiedzialny za:  

1)  jakość tej pracy i jej wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

dzieci; 

2) wybór programu wychowania przedszkolnego, opracowanie własnego                             

lub zmodyfikowanie programów  innych autorów; 

3) wspomaganie rozwoju dzieci przez prowadzenie obserwacji, pracą indywidualną 

rozwijającą uzdolnienia i zainteresowania oraz pracą kompensującą braki 

rozwojowe; 

4) przeprowadzenie diagnozy dwa razy w roku: w październiku i kwietniu 

prowadzenie dokumentacji diagnozy dziecka; 

5) sporządzenie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko 

nauki w klasie I szkoły podstawowej; 

6) analizę zebranych danych pod kątem przygotowania dziecka do podjęcia nauki                 

w I klasie szkoły podstawowej; 

7) współpracę z Rodzicami w celu: poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich 

dzieci, ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

włączania ich w działalność  przedszkola; 

8)  opracowanie programu wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, jeżeli 

wynika to z potrzeb dziecka; 

9) przekazanie wyników diagnozy specjalistom w razie potrzeby pogłębionej 

diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; 

10) prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej zgodnie  

z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i odpowiada za jakość i wyniki tej 

pracy; 

11) prowadzi dokumentację pedagogiczną prowadzonego przez siebie oddziału; 

Arkusze diagnostyczne, Karty obserwacji, Karty monitoringu podstawy 

programowej , Badanie potencjałów rozwojowych, Indywidualny Program 



wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, Dzienniki zajęć, Plany miesięczne, 

materiały pomocnicze gromadzone w imiennych segregatorach; 

 

3. Nauczyciel w zakresie BHP i p/poż  zapewnienia bezpieczeństwo dzieciom                              

i ma obowiązek : 

1) znać zasady ewakuacji dzieci z zagrożonych pomieszczeń; 

2) uczestniczyć w szkoleniach organizowanych z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej; 

3) uczestniczyć w działalności i szkoleniach przeciwpożarowych zgodnie z decyzją 
przełożonych; 

4) niezwłocznie usuwa zauważone lub wskazane nieprawidłowości mogące stanowić 
źródło powstania lub rozprzestrzeniania się pożaru; 

5) niezwłocznie zgłasza przełożonemu o wszelkich potrzebach, brakach, 
niedociągnięciach w stanie bezpieczeństwa pożarowego nie możliwych                              
do usunięcia we własnym zakresie; 

6) znać obsługę podręcznego sprzętu przeciwpożarowego, oraz zasady 
postępowania na wypadek powstania pożaru, podłożenia materiału 
wybuchowego, zagrożeń chemicznych i kataklizmów przyrody; 

7) przestrzegać zakazów: 

- palenia tytoniu i używanie ognia otwartego – zakazem objęty jest cały 
budynek; 

- przechowywania w biurkach, szafkach , płynów łatwopalnych                            
lub grożących wybuchem; 

- zastawiania dostępu do sprzętu i urządzeń przeciw pożarowych, tablic 
rozdzielczych, wyłączników prądu; 

- samowolnego dokonywania napraw sprzętów i urządzeń; 

8) przestrzegać  procedur obowiązujących w celu zapewnienia bezpieczeństwa 
dzieciom na placu zabaw; 

9) każdorazowo kontrolować pomieszczenia i plac zabaw przed wprowadzeniem 
dzieci. Nie rozpoczynać  zajęć jeżeli stwierdzi nieprawidłowy stan  wyposażenia 
pomieszczenia lub placu zabaw; 

10) znać zasady udzielania pierwszej pomocy; 
11) zapewnić dziecku, które uległo wypadkowi opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając pierwszej pomocy 
oraz powiadomienie dyrektora przedszkola i rodzica; 

§ 46 

 

Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych należy: 

1) Wykazywanie troski w tworzeniu warunków zapewniających dzieciom pełne 

bezpieczeństwo; 

2) Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków służbowych wynikających z zadań 

określonych przez dyrektora; 



3) Tworzenie atmosfery życzliwości wobec każdego dziecka, ich rodziców                                        

i współpracowników; 

4) Szczegółowe zakresy czynności dla pracowników przedszkola ustala dyrektor 

placówki;              

III. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§ 47 

1. Wychowaniem przedszkolnym, obejmuje się dzieci od początku roku szkolnego 

 w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego  

2. W roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.  

3. Dyrektor Przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku 

posiadania wolnych miejsc może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca 

roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. 

5. Dzieci, którym na podstawie orzeczenia wydanego przez Poradnię Psychologiczno -

Pedagogiczną odroczono realizacją obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać                             

do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończą 8  lat. 

6. Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 

podstawowej szkoły publicznej w obwodzie, w którym dziecko mieszka                                 

po zasięgnięciu opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 

§ 48 

 

Wychowankowie powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych 

wypadków w jednej z firm ubezpieczeniowych .  

§ 49 

 

W przedszkolu dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznego zgodnie         z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2)  korzystania z poradnictwa pedagogicznego i psychologicznego za zgodą 

rodziców; 

3) ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań; 



4) zorganizowanej nauki katechezy na wniosek rodziców, uznając prawo do 

religijnego wychowania dzieci; 

5) niestosowanie żadnych zabiegów lekarskich bez zgody rodziców; 

6) rozwijania swoich zainteresowań i zdolności; 

§ 50 

 

1. Dyrektor może rozwiązać Umowę o świadczeniu usług przedszkola gdy: 

1) rodzice zalegają z opłatą za świadczenie usług przedszkola; 

2) brak pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej , ciągłej nieobecności dziecka                          

w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni; 

3) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców lub prawnych 

opiekunów rozkładu dnia w przedszkolu tzn. godzin przyprowadzania                             

i odbierania dziecka; 

4) nie podania bądź zatajenia 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; 

5) gdy dziecko zagraża zdrowiu oraz bezpieczeństwu innych dzieci, stosuje się  

podaną procedurę: 

a) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę                                

z dzieckiem w grupie; 

b) konsultacje z rodzicami i terapie rodzinne ; 

c)  konsultacje i terapie w specjalistycznych instytucjach; 

d) rozmowy z dyrektorem; 

6) rodzice w sytuacji określonej w punkcie 5 nie podejmują współpracy                           

w zakresie terapii dziecka. 

2. Rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług przedszkola , w przypadkach o których 

mówi ust. 1 dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę : 

1) upomnienie ustne rodziców /opiekunów dziecka; 

2) wysłanie do rodziców /opiekunów lub doręczenie pisma informującego                                 

o naruszeniu  zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru; 

3) wyznaczenie dodatkowego 14 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;                        

6) rozwiązanie Umowy o świadczeniu usług przedszkola; 

3. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu dziecka w ciągu 14 dni                      

od jej otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 



4. Zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają procedury rozpatrywania skarg                           

i wniosków, które stanowią załącznik do Statutu. 

 

IX.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 51 

 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację stosownie do obowiązujących 

przepisów w zakresie działalności: dydaktyczno-wychowawczej, administracyjnej, 

gospodarczej. 

§ 52 

 

1. Postanowienia niniejszego Statutu wchodzą w życie 14 dni po uchwaleniu przez 

Radę Pedagogiczną. 

2. Traci moc Statut z dnia 31.03.2014 r. 



 
Uchwała Nr  5/2014/2015 

 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” we Wrocławiu 

z dnia 11 lutego 2015 r . 

w sprawie  

wprowadzenia Statutu Przedszkola Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka”  we Wrocławiu. 

Na podstawie art. 42 ust. 1 i art. 52 ust 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst 

jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Rada Pedagogiczna Przedszkola 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się Statut Przedszkola Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” we Wrocławiu, którego treść 

stanowi załącznik do niniejszej Uchwały. 

§ 2 

Uchyla się Statut Przedszkola Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” z dnia 31 marca  2014 r. 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 11 lutego 2015 roku. 

 

 

 

 

       Marzena Słowińska-Maćkiewicz 

       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 


