
STATUT PRZEDSZKOLA   NR 71 WE WROCŁAWIU „CHATKA MAŁEGO SKRZATKA” 
 

 

Na podstawie art.102 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.  2017 poz. 59) 

oraz na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej z dnia 31.08.2017 r. 

 

  

Rozdział 1  

     Postanowienie ogólne 

         § 1 

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa, bez bliższego określenia, o: 

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole   Nr 71 we Wrocławiu; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe              

(Dz. U. 2017 poz. 59); 

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola   Nr 71 we Wrocławiu; 

4) Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające                            

w Przedszkolu nr 71 Chatka Małego Skrzatka we Wrocławiu; 

5) wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci zapisanych do przedszkola; 

6) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka; 

7) opiekunie oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece 

powierzono jeden z oddziałów w Przedszkolu nr 71 we Wrocławiu; 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Wrocław; 

9)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Dolnośląskiego 

Kuratora Oświaty. 

 

          

      § 2 

1. Przedszkole nr 71 Chatka Małego Skrzatka we Wrocławiu jest przedszkolem publicznym                                                   

w rozumieniu ustawy. 

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

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Wrocław. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty. 

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

6. Ustalona nazwa Przedszkole Nr 71 „Chatka Małego Skrzatka” używana jest w pełnym 

brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 

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



      § 3 

1. Przedszkole posługuje się pieczęciami o następującej treści : 

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 
oraz 
Gmina Wrocław 
Pl.Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław 
NIP 897 13 83 551 
Przedszkole Nr 71 
„Chatka Małego Skrzatka” 
Ul. Kiełczowska 31-33, 51-315 Wrocław 
      

2. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 
      § 4 

1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy, działającą w formie jednostki budżetowej w 

oparciu o ustawę o finansach publicznych i ustawę o rachunkowości. 

2. Przedszkole nie posiada osobowości prawnej. 

3. Obsługę finansowo-księgową Przedszkola  Nr 71  prowadzi Centrum Usług Informatycznych 

we Wrocławiu. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej Przedszkola regulują odrębne 

przepisy. 

4. Przedszkole, z dniem 1 stycznia 2017r., jako jednostka budżetowa  Gminy Wrocław, działa w 

ramach jednego podatnika tj. Gminy Wrocław, która jest czynnym podatnikiem podatku od 

towarów i usług. 

5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

 

§ 5 

1. Przedszkole  jest jednostką publiczną, która: 

a) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego; 

b) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania 

przedszkolnego; 

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

d) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 
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§ 6 

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia  

roku następnego. 

2. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 600 – 1700.  

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

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

organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny. 

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

rodziców na początku roku szkolnego - w celu dostosowania urlopów wypoczynkowych 

rodziców. 

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

uwzględnia się prawo dziecka do odpoczynku. 

7. 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. 

8. W wyjątkowych sytuacjach podczas przerwy wakacyjnej dziecko może skorzystać z usług 

przedszkola dyżurującego. 

9. Decyzję o skierowaniu dziecka do przedszkola dyżurującego w okresie wakacyjnym 

podejmuje dyrektor, po wcześniejszym rozpatrzeniu uzasadnionego wniosku rodziców, 

złożonego do dnia 15 czerwca danego roku. 

 

§ 7 

1. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. 

Koszty związane z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta. 

2. W Przedszkolu w codziennej pracy mogą uczestniczyć wolontariusze bądź osoby skierowanie na 

odbycie stażu przez odpowiednie instytucje. 

3. Przedszkole stwarza warunki do działania w jednostce: stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jednostki. 



4. W przedszkolu mogą być prowadzone badania pedagogiczno-psychologiczne przez 

uprawnionych do tych badań specjalistów, pracowników pedagogiczno-psychologicznych. Osoby z 

zewnątrz mogą prowadzić badania po wyrażeniu zgody przez rodziców (opiekunów) wychowanków. 

 

 

§ 8 

1. Wysokość opłaty z tytułu usług świadczonych przez przedszkole określa Uchwała Rady 

Miejskiej Wrocławia. 

2. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z trzech posiłków.  

3. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z dietą ogólnoprzedszkolną i dietą wykluczającą 

niektóre produkty. 

4. 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. 

5. Koszty wyżywienia dziecka- koszt surowca w pełni pokrywane są przez rodziców. 

6. Personel przedszkola może korzystać z wyżywienia na terenie placówki ponosząc pełną 

odpłatność. 

§ 9 

Zwalnia się z opłaty za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar                    

5 godzin dziennie  rodziców   posiadających co  najmniej troje dzieci, pozostających na ich 

utrzymaniu i we wspólnym gospodarstwie domowym. W przypadku dziecka pełnoletniego 

uwzględnia się tylko dzieci pobierające naukę, jednak nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia po 

przedstawieniu przez Rodzica oświadczenia poświadczającego dane niezbędne do ustalenia 

uprawnienia do tego zwolnienia. 

 

§ 10 

Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków                 

w firmie wybranej i zaakceptowanej przez rodziców. 

  

 

 



ROZDZIAŁ 2 

Organizacja pracy Przedszkola 

 

§ 11 

Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, 

z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

 

§ 12 

Przedszkole jest 11-oddziałowe i wszystkie grupy mogą być różnorodne wiekowo. 

 

§ 13 

Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 11 godzin dzienne: od godz.6.00  do godz. 17.00. 

 

§ 14 

Liczba dzieci w oddziale przypadających na jednego nauczyciela powinna wynosić 25. 

 

§ 15 

Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w czasie całego pobytu 

dzieci w przedszkolu. 

 

 

§ 16 

Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godziny 8.30. W innej sytuacji rodzice informują 

przedszkole o późniejszej godzinie przybycia telefonicznie ( do godz.8.00) bądź dzień wcześniej. 

 

§ 17 

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.00 i uzależnione jest od deklarowanych godzin 

pobytu, zawartych w Umowie o świadczeniu usług. 

      

§ 18 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut z zastrzeżeniem wyjątków dotyczących 

organizacji zajęć dodatkowych i specjalistycznych. 



2. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu,  w tym zajęć religii i zajęć rewalidacyjnych, 

dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci: 

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

2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut. 

§ 19 

Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy. 

§ 20 

Terminy przerw pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek Dyrektora 

Przedszkola i Rady Rodziców. 

§ 21 

Rodzice są zobowiązani informować nauczycieli o zmianie numeru telefonu kontaktowego                     

i adresu zamieszkania. 

§ 22 

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad  ochrony zdrowia i higieny 

nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju 

niepełnosprawności, a także oczekiwań rodziców. 

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają dla swojego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 

§ 23 

Świadczenia udzielane w Przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w  wysokości określonej w prawie oświatowym. 

 

§ 24 

Przedszkole jest zobowiązane zapewnić zajęcia dzieciom odbywającym roczne przygotowanie 

przedszkolne wynikających z podstawy programowej. 

 
§ 25 

1.Przedszkole może rozszerzyć swoją statutową ofertę edukacyjną uwzględniając potrzeby                              

i możliwości edukacyjne dzieci. Zajęcia dodatkowe nie mogą wiązać się z ponoszeniem 

dodatkowych opłat przez rodziców. 



2. Propozycje zajęć dodatkowych przedstawia Dyrektor ogółowi rodziców na początku roku 

szkolnego. 

3. Za organizację zajęć odpowiada Dyrektor Przedszkola. 

4. W zajęciach dodatkowych(z wyjątkiem zajęć z jęz. angielskiego)  zawsze uczestniczy nauczyciel - 

wychowawca bądź inny nauczyciel z przedszkola wskazany przez Dyrektora, w celu zapewnienia 

opieki i bezpieczeństwa wychowanków. 

 

§ 26 

1. Przedszkole na wniosek rodziców   organizuje naukę religii. 

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

z nauczycielem wychowania przedszkolnego lub specjalistą w innym pomieszczeniu. 

3. Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze dwóch zajęć przedszkolnych dla dzieci                   

3-6-cio letnich w tygodniu. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Zasady odpłatności za pobyt i wyżywienie dzieci w Przedszkolu 

§ 27 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę 

Wrocławia oraz rodziców (prawnych opiekunów) – w formie comiesięcznej odpłatności za 

pobyt dziecka w przedszkolu. 

2. Wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje ustawa o finansowaniu 

zadań oświatowych oraz aktualna Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia w sprawie określenia 

czasu bezpłatnych zajęć oraz ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane                             

w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę w czasie przekraczającym czas 

bezpłatnych zajęć. 

3. Świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wrocław, w zakresie 

nauczania, wychowania i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie są realizowane bezpłatnie . 

4. Dziecko 6 letnie realizujące roczne, obowiązkowe przygotowanie przedszkolne 

wychowanie przedszkolne korzysta z nieodpłatnej opieki poza godzinami przeznaczonymi 

na realizację podstawy programowej . 

5. Za zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze przekraczające wymiar bezpłatnych 

świadczeń, o których mowa w pkt. 3 ustala się opłatę w wysokości 1 złoty za każdą 

zrealizowaną godzinę pobytu dziecka w przedszkolu.  



6. Opłatę za godziny pobytu ponad wymiar zajęć określonych w pkt. 3 wnoszą dzieci objęte 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończą 6 lat. 

7. Na miesięczną opłatę za świadczenia przedszkola składają się:  

 1) koszty surowców zużytych do przygotowania posiłków wynikających z kalkulacji 

stawki żywieniowej,  

 2) odpłatności za zajęcia wymienione  w pkt. 3 w  kwocie 1.00 zł (słownie: jeden 

złotych) za każdą  zrealizowaną pełną godzinę ponad wymiar zajęć,  o którym mowa                      

w pkt. 3, 

3)  opłata za świadczenia przedszkola rozliczane są  po zakończeniu miesiąca. 

9. Zwalnia się z opłat, o których mowa w § 27 ust. 6 rodziców (opiekunów prawnych) 

posiadających co najmniej trójkę dzieci, pozostających na ich utrzymaniu i we wspólnym 

gospodarstwie domowym na podstawie oświadczenia zawierającego dane niezbędne do 

ustalenia tego zwolnienia.   W przypadku dziecka pełnoletniego uwzględnia się tylko dzieci 

pobierające naukę i pozostające na wyłącznym utrzymaniu rodziców, jednak nie dłużej niż do 

ukończenia 24 roku życia. Zwolnienie z opłaty nie dotyczy zwolnienia z kosztów przygotowania 

posiłków. 

 

10. Przedszkole będzie ewidencjonowało pobyt dziecka w oparciu   o system licznikowy 

w systemie elektronicznym lub w formie papierowej poprzez rejestrację wejścia i wyjścia 

dziecka z przedszkola.  Bieg czasu liczy się od momentu zarejestrowania elektronicznego,                         

a w przypadku, gdy nie ma takiego systemu od momentu zarejestrowania dziecka u 

nauczycielki, natomiast kres pobytu od czasu zarejestrowania w systemie elektronicznym lub 

ręcznym (papierowym) u nauczycielki. 

11. W przypadku systemu elektronicznego, w momencie gdy rodzic nie zarejestruje 

momentu wejścia lub odebrania dziecka czas liczy się od otwarcia do zamknięcia przedszkola. 

12. Przedszkole zobowiązuje się do zapewnienia dziecku : 

1. bezpłatnych świadczeń w zakresie nauczania, wychowania i opieki od poniedziałku                  

do piątku w wymiarze 5 godzin dziennie,  

2. płatnych zajęć  wychowawczych, dydaktycznych, i opiekuńczych (zatwierdzonych                       

w arkuszu organizacyjnym Przedszkola) w zakresie przekraczającym wymiar zajęć,                       

o którym mowa w pkt.. 10, ppkt. 1,  



3. zapewnienia dziecku jednej, bezpłatnej  karty dostępu z obowiązkiem jej zwrotu po 

ustaniu uczęszczania do przedszkola. W przypadku chęci posiadania większej ilości 

kart, rodzic jest zobowiązany uiścić stosowną opłątę. 

     13. Rodzic zobowiązuje się do: 
1. terminowego wnoszenia opłat (nie później niż do 15 następnego miesiąca) z tytułu 

korzystania przez dziecko ze świadczeń Przedszkola, 

2. nieterminowe wnoszenie opłaty za przedszkole skutkuje wszczęciem postępowania 

egzekucyjnego.  

3. Rodzic wnosi opłatę miesięczną, na podstawie informacji przekazanej w formie 

elektronicznej na podane konto mailowe do 15 dnia następnego miesiąca, przelewem na 

rachunek  bankowy przedszkola nr ………………………………….  W treści przelewu rodzic 

umieszcza informację : opłata za przedszkole / grupa / imię i nazwisko dziecka / za 

miesiąc. Termin dokonania płatności oznacza  dzień wpływu należności na wyżej 

wymieniony rachunek bankowy . 

14. W przypadku wystąpienia nadpłaty będzie ona zaliczana na poczet przyszłych płatności za 

świadczenia przedszkola. Rozliczenie ewentualnej nadpłaty, po zakończeniu edukacji dziecka  

Przedszkole przekaże na wskazany przez  Rodzica rachunek bankowy. 

15. W przypadku powstania zaległości przekraczających jeden miesiąc, po uprzednim wezwaniu  

rodzica do zapłaty w terminie 7 dni, wszczynane jest postępowanie windykacyjne. 

1. W przedszkolu funkcjonuje stołówka w oparciu o zaakceptowane przez organ prowadzący 

zasady korzystania ze stołówki Przedszkola  Nr 71. 

2. Odpłatność za wyżywienie kalkulowane  jest w oparciu o aktualne ceny produktów 

spożywczych  i  obliczane jest według następujących zasad:   

1. 100% w przypadku korzystania z 3 posiłków dziennie ( kwota pełna); 

2. 50% pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu ( dwa dania); 

3. 75% pełnej kwoty w przypadku korzystania z obiadu i II śniadania; 

4. 25% pełnej kwoty w przypadku korzystania ze śniadania. 

    3. Opłata o której mowa w § 50 ust.2 może zostać zmieniona na podstawie kalkulacji    

 kosztów produktów spożywczych (wzrostu cen) i podana do publicznej informacji z 14 

 dniowym wyprzedzeniem na tablicy ogłoszeń w przedszkolu, stronie internetowej przedszkola. 

4. Na wniosek rodziców dziecka MOPS podejmuje decyzję o sfinansowaniu odpłatności za koszty 

surowców zużytych do przygotowywania posiłku.  Rozliczenie kosztów odbywa się na podstawie 

wydanej decyzji MOPS-u oraz noty obciążeniowej wystawianej przez przedszkole. 



 

ROZDZIAŁ 4 

Cele i zadania przedszkola 

 

 

§ 28 

1.  Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną. Zapewnia dzieciom 

możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do 

ich potrzeb rozwojowych. 

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na 

jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 

koncentrując się na wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i 

przyrodniczym. 

 

§ 29 

 

1. Celem Przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest 

poprzez proces opieki wychowania, uczenia oraz uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie 

własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej 

do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia 

nauki na  pierwszym etapie edukacji.  

2.  Cel wychowania przedszkolnego, o którym mowa w §30 ust.1 przedszkole realizuje w ramach 

następujących obszarów edukacyjnych: 

1) Fizycznym 

2) Emocjonalnym 

3) Społecznym 

4) Poznawczym. 

 

             § 30 

1. Do zadań  Przedszkola należy: 

1) Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                               

i poznawczym obszarze jego rozwoju. 



2) Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek                             

w poczuciu bezpieczeństwa.  

3) Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 

korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.  

4)  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony. 

5) osób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.  

6)  Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,                                 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.  

7)  Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeb 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.  

8) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  

9)  Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  

10) Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 

środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.  

11)  Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 

oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 

dziecka.  

12)  Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.  

13)  Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 

przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 

rozwój tożsamości dziecka.  



14)  Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.  

15)  Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o 

nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.  

16)  Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  

17)  Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury 

i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.  

18)  Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

§ 31 

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Przedszkola, nauczyciele i zatrudnieni 

pracownicy administracyjno-obsługowi we współpracy z rodzicami, poradnią pschologiczno-

pedagogiczną , z organizacjami i instytucjami gospodarczymi, społecznymi i kulturalnymi, a także w 

porozumieniu z organem prowadzącym jednostkę. 

2. Cele i zadania Przedszkola realizowane są podczas zajęć grupowych i indywidualnej pracy  

z dzieckiem poprzez: 

1) właściwą organizację procesu nauczania z dostosowaniem pomocy dydaktycznych, 

treści, metod i form pracy do możliwości psychofizycznych dzieci  

2) umożliwianie korzystania z opieki psychologiczno- pedagogicznej; 

3) organizowanie nauki religii zgodnie z odrębnymi przepisami; 

4) organizację zajęć dodatkowych w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego; 

5) organizację zajęć indywidualnych lub w zespołach dla dzieci wymagających pracy 

wyrównawczej oraz wspieranie dzieci uzdolnionych; 

6) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, warsztatów, prelekcji, 

konsultacji; 

7) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do nauki w szkole; 



8) prowadzenie przez nauczycieli działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci. 

3. Sposób realizacji zadań Przedszkola uwzględnia również. rodzaje i stopnie 

niepełnosprawności w przypadku dzieci niepełnosprawnych. 

4. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji określa się w Rocznym Planie Pracy 

Przedszkola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 5 

Organizacja , formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

§ 32 

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

2. Pomoc udzielana jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

3. Szczegółowe zasady organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu                              

nr 71 we Wrocławiu zawiera Procedura organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w Przedszkolu nr 71 CHATKA MAŁEGO SKRZATKA we Wrocławiu 

 

§ 33 

1. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika                      

w szczególności z:  

1) niepełnosprawności;  

2) niedostosowania społecznego;  

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym;  

4) zaburzeń zachowania lub emocji;  

5) szczególnych uzdolnień;  

6) specyficznych trudności w uczeniu się;  



7) deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;  

8) choroby przewlekłej;  

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;  

10) niepowodzeń edukacyjnych;  

11) zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposo-

bem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;  

12) trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą                          

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem                           

za granicą. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom posiadającym orzeczenie                          

o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowe-

go rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nau-

czania lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

 

§ 34 

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 lub higienistki;  

5) poradni;  

6) pomocy nauczyciela;  

7) asystenta nauczyciela; 

8)  pracownika socjalnego;  

9) asystenta rodziny;  

10) kuratora sądowego;  

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających  

na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 35 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne                             

i nieodpłatne.  

§36 



Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie przedszkola 

odpowiedzialny jest Dyrektor, który planuje formy, okres oraz wymiar godzin, w których 

poszczególne formy będą realizowane. 

 

§ 37 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu                                       

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych 

możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających                         

na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka                  

i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola                     

oraz w środowisku społecznym. 

1. 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 zwiększenia efektywności pomocy udzielanej dzieciom.  

 

§ 38 

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

1) rodzicami uczniów;  

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;  

4) innymi przedszkolami;  

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na 

rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

 

§ 39 

1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia;  

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć  o charakterze terapeutycznym;  

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania                      

przedszkolnego;  



4) porad i konsultacji. 

2. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci                                

i nauczycielom  w formie: 

1) porad, 

2) konsultacji, 

3) warsztatów i szkoleń. 

3. Porad dla rodziców udzielają nauczyciele oraz specjaliści - w terminach podawanych                          

na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

 

 

 

§ 40 

1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele,                         

specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci                                 

pedagogiczni.  

2. Do zadań nauczycieli  i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci;  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;  

3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo 

w życiu przedszkola;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci                     

w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy  ich funkcjonowania; 

5)  współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym,                                   

w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowi-

sku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola                   

oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka                            

oraz planowania dalszych działań. 

3. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności obserwację                                        

pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych                       

i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne 



przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną                                      

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

4. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe                                    

lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy                            

w trakcie bieżącej pracy i informują o tym dyrektora przedszkola.  

5. Dyrektor przedszkola informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia 

dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem,   je-

żeli stwierdzi taką potrzebę, oraz we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i 

koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań                       

nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dzieckiem. 

6. W przypadku stwierdzenia, że konieczne jest objęcie dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, dyrektor przedszkola  ustala formy udzielania tej pomocy, okres                               

ich udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane.  

7. Dyrektor przedszkola oraz nauczyciele lub specjaliści, planując udzielanie dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami dziecka oraz, w zależności                      

od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 38 

 

§ 41 

1. Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:  

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci                    

w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci                     

oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,                      

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo                   

w życiu przedszkola; 

2)  diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania proble-

mów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczest-

nictwo dziecka w życiu przedszkola;  

3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  



5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom                            

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym                          

i pozaprzedszkolnym dzieci;  

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy-

sowych;  

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych                         

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;  

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zaintere-

sowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie 

dziecka  i jego uczestnictwo w życiu przedszkola; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 42 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu                    

ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;  

2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców                       

i nauczycieli 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 i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                              

oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,                

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edu-

kacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń 

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 43 

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:  



1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi 

lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności             

oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;  

2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo                        

w życiu przedszkola; 

3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze                          

terapeutycznym;  

4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom                                

edukacyjnym dzieci, we współpracy z rodzicami dzieci;  

5) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w:  

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych                                    

oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron,                         

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń                            

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

utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, ,  

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 44 

1. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów                          

z rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych. 

2. Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji. Wychowankowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalną opieką 

nauczyciela. 

§ 45 

1. Zajęcia dydaktyczno–wyrównawcze organizuje się dla dzieci odbywających obowiązkowe 

roczne przygotowanie przedszkolne, które mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć 

z zakresu określonych zajęć edukacyjnych wynikających z podstawy wychowania przed-

szkolnego. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych grup. 

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

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 5.  

3. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  



4. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci                          

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie mo-

że przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami 

dzieci.  

5. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami                                   

i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu                                  

oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10. 

6. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania                         

przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola,                             

ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu                       

zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie                          

z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania                      

do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

1) Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania, które są realizowa-

ne:  

a) wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz  

b) indywidualnie z uczniem. 

Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni,                                    

z której wynika potrzeba objęcia pomocą w tej formie. 

 

§ 46 

1. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

2. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, 

w domu rodzinnym. W wyjątkowych sytuacjach mogą być prowadzone w placówce opieki 

zdrowotnej.  

3. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, 

Dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka oraz 

warunków, w których zajęcia są realizowane. 



4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego realizowanych 

bezpośrednio z dzieckiem ustala dyrektor. 

5. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez 

jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. 

 

 

Rozdział 6 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkoli 

§ 47 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość                                 

i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

§ 48 

1. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci  w czasie                                    

zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy mery-

torycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania przedszkolnego, 

wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwie-

nia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 

4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli narodowych 

oraz szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;  

6) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań eduka-

cyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka na 

podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycz-

nej; 

7) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole ( diagnozą przedszkolną) w grupach  6 - latków; 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności informowa-

nie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z realizowanego programu wy-

chowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o postępach dziecka i pojawiających się 

trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu; 



9) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, ryzyka 

wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień 

dziecka ; 

10) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie opieką Zespołu d.s. pomocy Psychologiczno-

pedagogicznej dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przynio-

sły oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

11) aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do, 

których nauczyciel należy; 

12) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w gro-

madzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, po-

moc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny; 

13) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci. Informowa-

nie o jego osiągnięciach lub niepowodzeniach rodziców; 

14) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań; 

15) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami dzieci; 

16) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Peda-

gogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz 

wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego; 

17) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych w 

przedszkolu; 

18) współdziałanie z drugim nauczycielem prowadzącym grupę oraz ze specjalistami w celu udzie-

lania fachowej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

19) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów pracy, 

prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych i innych wyma-

ganych przez dyrektora przedszkola; 

20) dokonywanie ewaluacji pracy opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej oraz ewaluacji osią-

gnięć rozwojowych dziecka; 

21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi 

przedszkola; 

22) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej; 

23) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 

24) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

25) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 



26) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie z za-

rządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej; 

27) respektowanie praw dziecka; 

28) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowią-

ce zagrożenie ich bezpieczeństwa; 

29) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola oraz poprosić o po-

danie celu pobytu na terenie przedszkola i zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola; 

30) niezwłoczne zawiadomienie dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach noszących znamio-

na przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przebywających na terenie 

przedszkola. 

2. Nauczyciel realizuje zadania, o których mowa w ust. 1 poprzez: 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych 

bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, po-

czucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc w roz-

wiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym; 

5) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie 

dzieci do współpracy; 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z psychologiem, pedagogiem i logopedą lub innymi nauczycie-

lami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywanie trudności i odporności na niepowodze-

nia; 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, 

właściwych relacji między dziećmi – akceptacji, życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzial-

ności za ład i estetykę sali; 

9) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku; 

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 

11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, 

artystycznymi lub innymi; 

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, intendentem w sprawach 

żywienia dzieci; 



13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą; 

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy dydak-

tycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie i podczas wyjść 

poza teren przedszkola; 

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; przekazywanie rzetelnych informacji o postę-

pach dziecka, trudnościach wychowawczych oraz proponowanie różnych form pomocy; 

16)przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury dotyczącej 

bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu  nr 71, odbierania dzieci z przedszkola, 

postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza teren przedszkola itd. 

 

 

§ 49 

Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. 

 

Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

Jest zobowiązany   :                                                                                         

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i ppoż., a także odby-

wać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy po przekazaniu gru-

py drugiemu nauczycielowi; 

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagroże-

nia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) nierozpoczynanie zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, w których mają być 

prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa wy-

chowanków; 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

6) nauczyciel ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia 

zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do Dyrektora przedszkola celem 

usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo odmówić prowadzenia zajęć 

w danym miejscu. 

7) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone błędy; 

8) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 



9) zgłaszać do dyrektora oraz wpisywać do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren przedszkola; 

10) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować skale-

czenia lub zagrażać zdrowiu dzieci wpisując ten fakt do zeszytu z zabawkami 

11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora przedszkola w przy-

padku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

Sposoby realizacji zadań przedszkola 

 

§ 50 

1. Praca opiekuńczo-wychowawcza oraz dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu                

o przyjęte do realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, 

uwzględniające podstawę programową. 

2. Podczas całodziennej pracy przedszkola oprócz realizacji podstawy programowej czas 

przeznacza się na: 

a) dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (w tej puli czasu mieszczą się 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne), 

b) pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

3. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań zawartych                            

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów 

dostępnych lub: 

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

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi   

     zmianami. 

5. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza Dyrektor Przedszkola. 

6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw 

programów wychowania przedszkolnego. 



7. Dyrektor Przedszkola jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów 

wychowania przedszkolnego całości podstawy programowej. 

 

§ 51 

1. Nauczyciele dokonują bieżącej obserwacji dziecka (a w przypadku dzieci 6-letnich – diagnozę 

gotowości szkolnej), a z jej wynikami zapoznają rodziców co najmniej dwa razy w roku podczas 

zebrań. Arkusze obserwacji i diagnoz dzieci pozostają do informacji i wglądu rodzica  w placówce. 

Informację o funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu wydaje się na wniosek rodziców w formie 

pisemnej jako osobny dokument. 

2. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym 

informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do 

końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo 

może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

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

podstawie dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych 

rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 

 

§ 52 

1)  Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece 

(jednemu) dwóm  lub trzem nauczycielom posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania 

przedszkolnego. 

2) Decyzję ostateczną w zakresie organizacji pracy oraz organizacji pracy grup przedszkolnych                  

w roku szkolnym podejmuje dyrektor. 

 

ROZDZIAŁ 8 

Działania przedszkola na rzecz bezpieczeństwa  

§ 53 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 31 niniejszego Statutu; 

2) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

3) przestrzeganie liczebności grup; 

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 



5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

6) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów (kontroli obiektów dokonuje 

dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku); 

7) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

8) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

9) ogrodzenie terenu przedszkola; 

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

11) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i 

wycieczkach poza teren przedszkola; 

12) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

2.Na terenie przedszkola funkcjonuje bieżący monitoring. 

a. Wejścia do obu budynków placówki zabezpieczone są szyfratorami. Rodzice nie 

udostępniają osobom trzecim, oraz dzieciom, kodów dostępu do szyfratorów. 

b. Furtka wejście na teren placówki przy budynku B jest zamknięta w godzinach 9:00 – 

14:00. 

c. W godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci na korytarzach pełni dyżur obsługa 

techniczna przedszkola. 

d. Wychowankowie podlegają obserwacji przez nauczycieli. W szczególnych przypad-

kach podejrzenia o łamanie praw dziecka i stosowania wobec niego przemocy w ro-

dzinie podejmuje się działania ujęte w Procedurze w przypadku podejrzenia o sto-

sowanie przemocy w rodzinie wobec dziecka. 

 

 

§ 54 

 

1.  W przedszkolu obowiązuje zakaz przynoszenia przez dzieci telefonów komórkowych, 

smartfonów, tabletów, komputerów, zegarków typu i-watch czy też innych sprzętów 

elektronicznych, również takich, które mogą służyć do niekontrolowanych połączeń 

telekomunikacyjnych czy informatycznych, bądź do rejestracji obrazu i dźwięku. 

2. Na terenie przedszkola oraz poza nim (wycieczki, spacery) obowiązuje zakaz rejestrowania 

audio i wideo zajęć opiekuńczo-dydaktyczno-wychowawczych przez osoby nieupoważnione. 

Zajęcia otwarte czy pokazowe dla rodziców, występy dzieci w trakcie uroczystości i imprez 

http://przedszkole71.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/02/2015-Procedura-w-przypadku-podejrzenia-przemocy.pdf
http://przedszkole71.wroc.pl/wp-content/uploads/2015/02/2015-Procedura-w-przypadku-podejrzenia-przemocy.pdf


przedszkolnych mogą być rejestrowane przez rodziców (opiekunów prawnych, dziadków)  dzieci 

występujących, bądź osoby wyznaczone przez Radę Rodziców w porozumieniu   z Dyrektorem 

(np. kamerzysta, fotograf).  

 

 

ROZDZIAŁ 9 

Opieka nad dziećmi 

 

§ 55 

Sprawowanie opieki nad dzieckiem w Przedszkolu odbywa się poprzez: 

1) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z Przedszkola przez rodziców (opiekunów 

prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2) poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola                     

i poza nim. 

3) wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i 

kulturą zachowania na co dzień; 

4) wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, 

uczenie samokontroli; 

5) umożliwianie dzieciom pobytu na świeżym powietrzu, z uwzględnieniem panujących 

warunków atmosferycznych; 

6) poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie 

postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy; 

§ 56 

1. Przy przyprowadzaniu dzieci do Przedszkola stosuje się następujące zasady: 

1) rodzice dziecka zobowiązani są do przyprowadzania dziecka w godzinach ustalonych 

przez Przedszkole; 

2) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego, przygotowują  

dziecko w szatni do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazują je pod opiekę 

nauczycielowi wprowadzając do Sali i dając nauczycielowi znak, że zostawiają dziecko 

pod jego opieką; 

3) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru dziecka  

z Przedszkola; 



4) pracownicy Przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

odebranego przez osoby upoważnione, bądź rodziców; 

3. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci, których stan nie zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu 

fizycznemu innych dzieci oraz osób przebywających w jego otoczeniu.  

4. Do przedszkola nie wolno przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i 

z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka, 

nauczyciel ma prawo zażądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka, pod rygorem 

odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas trwania przeszkody dotyczącej sytuacji 

zdrowotnej dziecka. 

5.  W przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt z 

rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola. Powiadomieni Rodzice są zobowiązani do 

niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola. 

6. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy  

w nagłych wypadkach. 

7. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole powiadamia rodziców  i wzywa 

pogotowie ratunkowe. 

8. Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka, 

wskazując w informacji pojawiające się objawy. 

9. Dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy bez zgody nauczyciela. 

10. Ubrań nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

11. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania zwierząt 

na teren przedszkola i ogrodu przedszkolnego. 

 

§ 57 

Zasady odbierania dzieci z przedszkola 

 

1. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko w godzinach zadeklarowanego pobytu w placówce.  

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez inną osobę upoważnioną (pisemnie) przez 

rodziców i zapewniającą mu pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienie powinno zawierać 



m.in. dane osoby upoważnionej do odbioru dziecka. Oświadczenie może zostać zmienione lub 

odwołane w każdym czasie. 

3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoba, o której mowa w ust. 2, może zostać 

zobowiązana do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości. W sytuacjach  

 

budzących wątpliwości nauczycielka kontaktuje się z rodzicami.  

4. Rodzice przejmują pełna odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego                         

z jednostki przez upoważnią przez nich osobę. 

 5. Nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

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

( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających, agresywnie  się zachowująca). 

6. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje dyrektora 

przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem. 

7. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 1700, nauczycielka zobowiązana jest 

powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

8. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, 

nauczycielka oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej 1 godzinę – do 1800. 

9. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności 

skontaktowania się z rodzicami ( I Komisariat Policji Wrocław Psie Pole ul. Kiełczowska  

Tel  71 340 28 20 

10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

potwierdzone  prawomocnym orzeczeniem sądowym. 

11. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o ograniczeniu 

lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, wydania dziecka z Przedszkola. 

12.W przypadku odebrania dziecka po godzinach zadeklarowanych w Umowie o świadczeniu usług 

przedszkola nauczyciel odnotowuje czas spóźnienia i potwierdza zapis podpisem własnym i 

podpisem osoby odbierającej w danym dniu dziecko. Jeśli dana sytuacja powtarza się, mają 

zastosowanie zasady zawarte w Umowie. 

§ 58 

Wyposażenie wychowanka. 

 

1. Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój 

wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie.  



2. Odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać 

codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu. 

3. Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, chusteczki higieniczne do nosa, worek ze 

strojem gimnastycznym . Wszystkie rzeczy powinny być podpisane i znane dziecku. Na początku 

roku szkolnego nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają spis materiałów i przyborów do zajęć, w 

które powinno być zaopatrzone dziecko. 

4. Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek,. 

5. Nauczyciele grup, po wspólnym uzgodnieniu z rodzicami, mogą ustalić tzw. Dzień Zabawki. Za 

zepsucie i zagubienie zabawki przedszkole nie ponosi odpowiedzialności. 

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci. 

 

ROZDZIAŁ 10 

Formy współdziałania z rodzicami 

§ 59 

1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania: 

1) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane co najmniej trzy razy w roku szkolnym; 

2) konsultacje indywidualne i ze specjalistami - w miarę bieżących potrzeb; 

3) zajęcia i warsztaty otwarte z udziałem dzieci i rodziców; 

4) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych; 

5) festyny 

 

2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola 

zgodnie z zapisami w  „Kontrakcie z Rodzicami”. 

 

ROZDZIAŁ 11 
Organy przedszkola 

 
§ 60 

 
1. Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

 

§ 61 



Każdy z wymienionych w § 60 organów  działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe. Organy 

kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy 

te nie mogą być sprzeczne ze Statutem przedszkola. 

 

         § 62 

1. Kompetencje Dyrektora Przedszkola obejmują w szczególności: 

1) kierowanie działalnością Przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz; 

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego  zgodnie z odrębnymi przepisami; 

3) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie im warunków zgodnych z celami 

statutowymi Przedszkola,  w tym: 

a) organizowanie indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach;  

b) udzielanie zezwolenia na spełnianie  rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, w trybie odrębnych przepisów; 

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji stanowiących; 

5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola; 

6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowe i gospodarczej obsługi Przedszkola; 

7) współdziałanie ze szkołami oraz zakładami kształcenia nauczycieli przy organizacji praktyk 

pedagogicznych odbywanych w Przedszkolu; 

8) organizowanie i przeprowadzanie rekrutacji dzieci do Przedszkola zgodnie z przepisami; 

9) dokonywanie w drodze decyzji administracyjnej skreślenia  wychowanka z listy 

wychowanków Przedszkola w przypadkach określonych w niniejszego Statutu; 

10) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola zgodnie z 

odrębnymi przepisami; 

11) przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i pozostałym 

pracownikom Przedszkola; 

12) występowanie z wnioskami w sprawie odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

13) dokonywanie oceny pracy nauczyciela; 

14) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej; 

15) stwarza warunki do realizacji zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka. 

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 



 

2. Dyrektor Przedszkola: 

1) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców; 

2) stwarza warunki bezpiecznego pobytu dzieciom oraz pracownikom Przedszkola; 

3) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie 

podnoszenia jakości pracy Przedszkola oraz w podejmowaniu nowatorstwa 

pedagogicznego; 

4) przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 

wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności Przedszkola; 

5) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej Przedszkola. 

3. Dyrektor Przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 

dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4. W przypadku nieobecności Dyrektora Przedszkola zastępuje go wicedyrektor. 

5. Dyrektor przedszkola jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w 

przedszkolu. 

6. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa - Prawo 

oświatowe i inne przepisy szczególne. 

7. Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym w arkuszu organizacji na dany 

rok dla Dyrektora Przedszkola. 

8. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą 

i aktami wykonawczymi do ustawy. 

9. Dyrektor Przedszkola w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń wydanych przez wizytatora 

jest obowiązany powiadomić: 

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń; 

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji. 

 

       § 63 

 
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, wycho-

wawczych 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 spo-

strzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko 

na prośbę rodziców (prawnych opiekunów dziecka) zgodnie z art.73 ust3 ustawy                                             

Prawo Oświatowe 

 

8. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie na-

uczyciela ze stanowiska dyrektora. 

 

       § 64 

1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców wychowanków. 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola. 

3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy w szczególności: 

1) uchwalenie regulaminu swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym 

Statutem; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora; 



3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

Przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach. 

4) opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń; 

5) opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 

stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie 

wstrzymuje postępowania; 

6) opiniuje propozycje wprowadzenia zajęć dodatkowych; 

7) opiniuje projekty uchwał rady pedagogicznej w sprawie eksperymentów pedagogicznych w 

przedszkolu 

8) inne, istotne dla działalności Przedszkola propozycje dotyczące procesu wychowania, 

nauczania i opieki. 

5. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych 

źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

6. Rada Rodziców wyraża zgodę na działalność na terenie przedszkola organizacji, 

stowarzyszeń oraz innych podmiotów.  

7. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej, Dyrektora Przedszkola, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw Przedszkola. 

 
 

§ 65 

Prawa i obowiązki Rodziców 
 

1.Rodzic ma prawo do : 

 

1)          przekazywania opinii, wniosków dotyczących pracy przedszkola dyrektorowi, orga-

nowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu  

2)          uczestniczenia w zajęciach i zebraniach dotyczących wymiany informacji, uzgodnie-

nia 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 specjalistów w rozpoznawaniu przy-

czyn 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 umiejętno-

ści; 

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 gotowo-

ści dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej;  

 

2.Do obowiązków rodziców dziecka należy:  
1) przestrzeganie niniejszego statutu;  
2) respektowanie Uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców  
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez siebie 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 dłuższej niż 30 dni;  
5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach i chorobach zakaźnych oraz o innych proble-

mach zdrowotnych swojego dziecka; 

6) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka; 

 

§ 66 

Zasady współpracy organów przedszkola 

 

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, 

umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych 

działaniach, odbywa się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, ogłoszenia na tablicy, 

komunikaty i zarządzenia Dyrektora. 

3. Każdy organ przedszkola planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być 

uchwalone (sporządzone) do końca września. Dokumentacja przekazywana jest Dyrektorowi 

Przedszkola. 

4. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

5. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów i 

zadań Przedszkola. 

6. Współdziałanie organów Przedszkola obywa się według następujących zasad: 

1) zasady pozytywnej motywacji; 



2) zasady partnerstwa; 

3) zasady wielostronnego przepływu informacji; 

4) zasady aktywnej i systematycznej współpracy; 

5) zasady rozwiązywania sporów w drodze mediacji. 

7. Koordynatorem współdziałania organów jest Dyrektor Przedszkola. 

8. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów Przedszkola ustala Dyrektor Przedszkola. 

 

  

 

Rozdział 12 

Wychowankowie przedszkola 

§ 67 

1. W celu przeprowadzenia całego procesu rekrutacji do przedszkola, na dany rok szkolny, dyrektor 

jednostki powołuje Komisję Rekrutacyjną, dyrektor  może dokonywać zmian w składzie komisji 

rekrutacyjnej, w tym zmiany osoby wyznaczonej na przewodniczącego komisji. 

2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej określa szczegółowe cele i zadania Członków Komisji. W 

skład komisji rekrutacyjnej przeprowadzającej postępowanie rekrutacyjne do przedszkola wchodzi 

co najmniej 3 nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu. 

2. Komisja Rekrutacyjna pracuje z uwzględnieniem przepisów zawartych w ustawie- Prawo oświa-

towe oraz przepisów wykonawczych do ustawy. 

3. Terminy i zasady przeprowadzania rekrutacji określa organ prowadzący przedszkole  na podsta-

wie przepisów wykonawczych do Prawa oświatowego.   

 

§ 68 

Przyjęcie dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego, odbywa się w przypadku zwolnienia się 

miejsca w przedszkolu w danej grupie wiekowej. 

 

§ 69 

Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w roku 

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

którym kończą  7 lat. 

§ 70 



Dziecko w wieku 6 lat jest zobowiązane odbyć w przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

 

§ 71 

  

1. Dyrektor Przedszkola w szczególnie uzasadnionych przypadkach w przypadku posiadania wol-

nych miejsc może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

 
2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowa-

niem 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 10 lat. Obowiązek 

szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 10 lat. 

 
3. 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 10 lat. 

 
4. Decyzję o odroczeniu lub przyspieszeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor  

podstawowej szkoły publicznej w obwodzie, w którym dziecko mieszka po zasięgnięciu opinii 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

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 10 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. 

 

§ 72 

 

 

Prawa i obowiązki Przedszkolaka 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z zasa-

dami higieny pracy umysłowej; 

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

3)  ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 



4) poszanowania jego godności osobistej; 

5)  poszanowania własności; 

6)  opieki i ochrony; 

7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8)  akceptacji jego osoby; 

9) indywidualnego nauczania w określonych przypadkach; 

10) korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej or-

ganizowanej w przedszkolu; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych; 

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

13) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

14) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym; 

15) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje; 

16) indywidualnego procesu, własnego tempa i rozwoju; 

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

18) zdobywania i rozwijania wiedzy i umiejętności. 

2. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2)  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

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

5)  przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respekto-

wania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

 

§ 73 

Nagrody i kary 

 

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w edukacji może być nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 

2) pochwałą do rodziców; 



3) listem gratulacyjnym; 

4) pochwałą dyrektora. 

2. Dziecko może być napomniane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w 

przedszkolu: 

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

2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza; 

3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, 

odsunięcie od zabawy; 

4) czasowym pozbawieniem przywileju bawienia się wybranymi zabawkami.  

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 

 

§ 74 

 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola 

 

1.  Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia 

dziecka z listy wychowanków w n/w przypadkach : 

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

2)  3 krotne spóźnianie się z odpłatnością za Przedszkole ( po 15 dniu miesiąca); 

3) Braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu 

obejmującej co najmniej 30 dni; 

4) Powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w 

przedszkolu ( godziny przyprowadzania i odbierania dziecka); 

5) Nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby 

przewlekłe, posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub posiadanie opinii kwali-

fikującej dziecko do zajęć specjalistycznych; 

6) Gdy dziecko zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci, mimo zastosowania 

poniższej procedury: 

a) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć in-

dywidualnych i grupowych, 

b) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 

c)  konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 

d)  rozmowy z dyrektorem; 



2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym 

przygotowaniem przedszkolnym.  

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt 1 

dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę: 

1) upomnienie ustne rodziców przez dyrektora; 

2) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za po-

twierdzeniem 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    ( np. MOPS, 

PPP…); 

6) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów pkt. 1 i powta-

rzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 

7) podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków; 

8) rozwiązanie umowy o świadczeniu usług. 

3. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej 

otrzymania do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. 

5. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola. 

6. Rodzice maja prawo wypisać swoje dziecko z przedszkola w każdym czasie. Rodzice dziecka 6 

letniego objętego rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego zobowiązani są                                  

z wypowiedzeniem określić , w której placówce dziecko będzie realizowało ten obowiązek. 

 

ROZDZIAŁ 12 

 

Postanowienia końcowe 

§ 75 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dyrektora, 

nauczycieli, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, rodziców oraz dzieci. 

 

§ 76 

1. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu 

prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów. 



2. Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku: 

1) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu; 

2) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany. 

 

3.  Projektowanie zmiany statutu dokonuje się w przypadku: 

1) zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego lub lokalnego; 

2) potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych lub usprawnienia funkcjonowania 

społeczności przedszkolnej; 

3) ograniczenia lub utrudnienia w podejmowaniu działań przez określony organ 

Przedszkola; 

4) zalecenia organów kontrolnych; 

5) innych potrzeb (zmiana nazwy, nadanie imienia). 

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

 

§ 77 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 78 

 

Statut Przedszkola uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 23.04.2018r. 
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