Załącznik nr 1 do uchwały nr 17/2017/2018
Rady Pedagogicznej ZSP w Konarzynach
z dnia 29.11.2017 r.

Statut
Przedszkola „Promyczek” w Konarzynach

Rozdział 1
§1. Nazwa szkoły:
1. Nazwa placówki: Zespół Szkół Publicznych Przedszkole „Promyczek” w Konarzynach.
2. Siedziba zespołu szkół: ul. Szkolna 12, 89-607 Konarzyny.
3. Struktura organizacyjna Zespołu Szkół Publicznych:
1) przedszkole,
2) szkoła podstawowa z oddziałami przedszkolnymi i klasami gimnazjalnymi do roku
2019.
§2. Nazwy szkół używane są w brzmieniu:
1. Przedszkole „Promyczek” w Konarzynach,
2. Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konarzynach,
3. Zespół Szkół Publicznych w Konarzynach.
§3. Organ prowadzący:
1. Nazwa: Gmina Konarzyny,
2. Siedziba: ul. Szkolna 7, 89 -607 Konarzyny.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola
§4. Statut określa:
1. Cele przedszkola:
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i dalszej edukacji;
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
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6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych;
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;
11) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej;
12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, jeżeli takie zostaną
zakwalifikowane do przedszkola.
2. Zadania przedszkola:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez fachową organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w czterech obszarach
rozwojowych dziecka (poznawczym, społecznym, emocjonalnym i fizycznym);
2) wspieranie aktywności podnoszącej poziom integracji sensorycznej i korzystania z
rozwijających się procesów poznawczych;
3) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków umożliwiających ciągłość
procesów rozwojowych dla wszystkich dzieci, uwzględniając ich indywidualne
możliwości;
4) organizowanie zajęć, zabaw i odpoczynku z wykorzystaniem treści adekwatnych
do poziomu rozwoju dzieci, ich możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i
rozumowania, z poszanowaniem indywidualnego, naturalnego tempa rozwoju,
wspierających indywidualność lub oryginalność dziecka, wzmacniających
poczucie wartości oraz potrzebę uczestnictwa w grupie;
5) organizowanie zajęć prowadzących do poznania norm społecznych, których
źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby w otoczeniu
dziecka oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do
zrozumienia na tym etapie rozwoju;
6) organizowanie zajęć prowadzących do rozumienia emocji, uczuć własnych i
innych ludzi oraz zdrowia psychicznego;
7) organizowanie zajęć kształtujących wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu
sfer aktywności człowieka: mowy, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, sztuk
plastycznych;
8) organizowanie zajęć kształtujących wrażliwość i umożliwiających poznanie
środowiska przyrodniczego;
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9) uwrażliwianie dzieci na zagrożenia cywilizacyjne (cyberprzemoc, patologie, moda,
katastrofy itp.);
10) systematyczne wspieranie dziecka w jego rozwoju.
3. Sposoby wykonywania zadań:
1) dostosowanie programów nauczania do możliwości intelektualnych i ruchowych
dzieci;
2) zaspokajanie potrzeb edukacyjnych poprzez prowadzenie zajęć różnymi
metodami dostosowanymi do możliwości dzieci;
3) organizowanie dodatkowych zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, rytmiki,
religii zgodnie z odrębnymi przepisami i innych;
4) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dzieci;
5) prowadzenie zajęć dodatkowych zgodnych z potrzebami uczniów, w tym np. zajęć
korekcyjnych, logopedycznych, rewalidacyjnych;
6) współpraca z PP–P i realizowanie jej zaleceń;
7) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka;
8) stały kontakt z rodzicami, prowadzenie zajęć otwartych, różnych form
doskonalenia dla rodziców, konsultacji;
9) włączanie rodziców, pracowników służby zdrowia, straży pożarnej, policji
i przedstawicieli innych zawodów do pomocy w realizacji zadań;
10) współpraca z organizacjami.
Rozdział 3
Opieka nad dziećmi
§ 5. Sprawowanie opieki nad dzieckiem w przedszkolu odbywa się poprzez:
1. poznanie i przestrzeganie przez dzieci zasad bezpieczeństwa na terenie przedszkola i
poza nim z uwzględnieniem elementarnych zasad bezpieczeństwa poruszania się po
drogach publicznych;
2. wyrabianie właściwych nawyków związanych z ochroną zdrowia, higieną osobistą i
kulturą zachowania na co dzień;
3. poznawanie i przestrzeganie przez dzieci zasad ochrony przyrody i kształtowanie
postaw proekologicznych wobec środowiska, w którym żyjemy;
4. wdrażanie do samoobsługi, rozwijanie samodzielności w myśleniu i działaniu, uczenie
samokontroli;
5. rozwijanie ekspresji i sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenie ruchowe
organizowane na świeżym powietrzu i w pomieszczeniach przedszkola;
6. umożliwienie dzieciom codziennego wyjścia na świeże powietrze, zgodnie z
warunkami i sposobami realizacji zawartymi w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego;
7. przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola przez rodziców (opiekunów
prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo.
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§ 6. Przyprowadzanie dzieci do przedszkola.
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;
3) pracownicy przedszkola nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka
pozostawionego poza terenem przedszkola, tj. przed budynkiem, w ogrodzie, w
szatni.
2. Do przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych.
1) nie przyjmuje się dzieci z objawami chorobowymi (silny katar, uciążliwy kaszel, ból
brzucha, wymioty, podwyższona temperatura lub inne niepokojące objawy);
2) stan zdrowia dziecka przyprowadzanego do przedszkola nie może zagrażać
bezpieczeństwu fizycznemu dziecka oraz innym osobom przebywającym w jego
otoczeniu;
3) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel kontaktuje się z
rodzicami w celu odebrania dziecka;
4) powiadomieni rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroby przewlekłe) na pisemny wniosek
rodziców mogą być dziecku podawane leki.
4. W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3, rodzice zobowiązani są do
przedstawienia zaświadczenia lekarskiego określającego nazwę leku, dawkę,
częstotliwość podawania oraz okres leczenia.
5. W przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem
pomocy w nagłych wypadkach.
6. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, przedszkole wzywa pogotowie
ratunkowe i powiadamia rodziców.
7. Do czasu przybycia rodziców dziecko przebywa pod opieką lekarza pogotowia i
pracownika przedszkola (nauczyciel lub Dyrektor).
§ 7. Odbieranie dziecka z przedszkola.
1. Rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru
dziecka z przedszkola. Upoważnienie zawiera m.in. dane osoby upoważnionej. Może
ono zostać zmienione lub odwołane w każdym czasie.
2. W upoważnieniu można wskazać jedynie osobę pełnoletnią.
3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych osoby, o których mowa w ust.1, mogą
zostać zobowiązane do potwierdzenia zgodności danych z dokumentem tożsamości.
4. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach ustalonych przez
przedszkole.
5. Dziecko może być odbierane tylko od nauczyciela oddziału lub nauczyciela
dyżurującego.
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6. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie
nauczyciel jest zobowiązany do poinformowania Dyrektora.
7. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.6, nie ma charakteru
sporadycznego, przedszkole podejmuje działania interwencyjne, włącznie z
powiadomieniem rodziców o wystąpieniu z wnioskiem do sądu rodzinnego i
nieletnich o zbadanie sytuacji rodzinnej wychowanka przedszkola.
8. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.6, powtarza się, Dyrektor obciąża
rodziców dziecka kosztami sprawowania dodatkowej opieki nad dzieckiem, zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.
9. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z przedszkola w wyznaczonym czasie,
nauczyciel podejmuje następujące działania:
1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej
godziny oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru
dziecka osobę;
3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie
zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia policję.
10. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
11. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o
ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z
przedszkola.
Rozdział 4
Organy przedszkola
§ 8. Organami przedszkola są:
1. Dyrektor szkoły,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców,
§ 9. Kompetencje poszczególnych organów funkcjonujących w przedszkolu oraz ich
szczegółowe warunki współdziałania określa statut Zespołu Szkół Publicznych.
Rozdział 5
Organizacja pracy przedszkola
§ 10. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień oraz rodzaju
niepełnosprawności.
1. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący .
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3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
przyjętego programu wychowania przedszkolnego.
4. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
5. Czas trwania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu i zajęć rewalidacyjnych
dostosowuje się do możliwości rozwojowych dzieci:
1)
z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut;
2)
z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
6. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
przepisy.
7. Terminy przerw pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wspólny wniosek
Dyrektora i Rady Rodziców.
§ 11. Ramowy rozkład dnia przedszkola:
1. Początek dnia – powitanie.
1) schodzenie się dzieci;
2) rozmowy indywidualne nauczycieli z rodzicami i dziećmi według potrzeb;
3) zabawy dowolne według zainteresowań dzieci;
4) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe;
5) przygotowanie pomocy do zajęć dydaktycznych;
2. Czas na posiłek.
1) zabiegi sanitarno–higieniczne;
2) śniadanie;
3. Zajęcia dydaktyczno–wychowawcze wg planów pracy, prowadzone w sali lub na
powietrzu.
1) zajęcia z zakresu mowy i myślenia;
2) zajęcia
matematyczne,
przyrodnicze,
plastyczne,
techniczne
i umuzykalniające;
3) zabawy dydaktyczne, inscenizowane, konstrukcyjne, ruchowe;
4) wycieczki środowiskowe;
5) katecheza według deklaracji rodziców (2 razy w tygodniu w oddziałach 6latków);
4. Czas na relaks i zabawę.
1) gry i zabawy dydaktyczne utrwalające zdobyte wiadomości;
2) śledzenie efektów i postępów w rozwoju;
3) słuchanie muzyki, bajek, tekstów literackich połączonych z ukierunkowanymi
wypowiedziami dzieci;
4) spacery, zabawy ruchowe na świeżym powietrzu, gry terenowe;
5. Rozchodzenie się dzieci.
1) podsumowanie dnia;
2) rozmowy indywidualne z rodzicami wg potrzeb;
3) organizacja wystawki prac dzieci;
4) zabawy samorzutne wg wyboru dzieci;
6

5) porządkowanie sal.
§ 12. Czas pracy przedszkola i zasady odpłatności.
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godzinach od 7.00 do 16.00.
2. Przedszkole jest nieczynne w miesiącu lipcu
3. Pozostałe dni wolne są ustalane przez organ prowadzący na wspólny wniosek
Dyrektora i Rady Rodziców.
4. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, o której mowa w odrębnych przepisach,
realizowane są bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach 08.0013.00, na zasadach określonych w statucie przedszkola.
5. Świadczenia udzielane w przedszkolu w zakresie przekraczającym realizację
podstawy programowej wychowania przedszkolnego podlegają opłacie w
wysokości określonej w przepisach prawa.
Rozdział 6
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola
§13.

W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników obsługi.
1. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy przedszkola są zatrudniani
według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza
organizacyjnego.
2. Szczegółowe zadania pracowników określa Dyrektor w zakresach czynności.
§14. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć organizowanych przez przedszkole należy w szczególności:
1. sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
2. systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3. powiadamianie o uszkodzonych salach lub sprzętach;
4. kontrola obecności dzieci na zajęciach;
5. powiadomienie Dyrektora o wypadku dziecka;
6. organizowanie wycieczek i spacerów.
§15. Nauczycieli w wykonywaniu zadań wspomagają pracownicy obsługi przedszkola.
§16. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z rodzicami w sprawach
wychowania i nauczania dzieci obejmuje:
1. uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i rodziców;
2. rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3. zapewnienie indywidualnej opieki każdemu wychowankowi poprzez dostosowanie
metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości
rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
4. ustalenie w porozumieniu z rodzicami określonych form oddziaływań
wychowawczych;
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5.
6.

udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
zapoznawanie rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
7. przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w
formie zaproponowanej przez rodzica;
8. opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z rodzicami;
9. angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
§17. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy
wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje w
szczególności:
1. opracowywanie planów pracy dla oddziału oraz programu wychowania
przedszkolnego realizowanego w oddziale;
2. uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w przedszkolu;
3. wybór programu wychowania przedszkolnego;
4. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji
zleconej przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa;
5. przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku
poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie
informacji dla rodziców;
6. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz
niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
7. kierowanie
działalnością
dziecka
poprzez
organizowanie
środowiska
wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
8. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
9. zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez
przedszkole, niepozostawianie dzieci bez opieki osoby dorosłej - w razie
konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;
10. systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie
swoich kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w
przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
11. dbałość o estetykę pomieszczeń;
12. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
13. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.
§18. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych
mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz
dokumentowaniem tych obserwacji obejmuje:
1. rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2. prowadzenie bieżącej diagnostyki;
3. wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem
potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem;
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4. dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez
Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).
§19. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi
pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w
szczególności:
1. organizowanie spotkań dla rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);
2. omawianie pracy z logopedą, pedagogiem i innymi specjalistami pracującymi z
dziećmi.
§20. 1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony Dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowooświatowych.
2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora
wynikające z działalności przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach
nauczycieli.
3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli
zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§21. 1. Pracownik przedszkola jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne
z przepisami prawa lub umową o pracę.
2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać ustalonego czasu pracy;
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego porządku;
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciwpożarowych;
4) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
5) przestrzegać zasad współżycia społecznego.
3. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o
bezpieczeństwo dzieci na terenie przedszkola.
§22. Do zakresu czynności woźnej oddziałowej w przedszkolu należy w szczególności:
1. znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych;
2. otwieranie i zamykanie drzwi wejściowych do przedszkola w ciągu całego dnia;
3. niewpuszczanie do przedszkola osób postronnych;
4. wietrzenie pomieszczeń, tak, aby nie robić przeciągów, gdy w pomieszczeniach
znajdują się dzieci;
5. utrzymywanie czystości we wszystkich pomieszczeniach przedszkolnych poprzez
codzienne ścieranie kurzu z zabawek, parapetów, wszystkich mebli i innych
przedmiotów stojących na nich;
6. codzienne odkurzanie wykładzin, dywanów oraz zmywanie podłóg;
7. mycie zabawek według potrzeb, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie;
8. dbałość o powierzony sprzęt;
9. codzienne bieżące sprzątanie i dezynfekowanie urządzeń sanitarnych;
9

10. dezynfekowanie klamek, stolików i krzesełek raz w tygodniu, a w razie potrzeby
częściej;
11. sprzątanie terenu wokół przedszkola;
12. mycie okien wg potrzeb;
13. bieżące pranie ręczników;
14. pomoc w przyrządzaniu zdrowych i higienicznych posiłków;
15. odbieranie produktów spożywczych i obiadów z kuchni szkolnej;
16. bezwzględne przestrzeganie zasad higieny przy wydawaniu posiłków;
17. wydawanie posiłków dzieciom w wyznaczonym czasie;
18. zmywanie i wyparzanie naczyń;
19. prowadzenie podręcznego magazynu chemicznego;
20. pomoc przy opiece nad dziećmi: przebieranie, pomoc w ubieraniu się przed
wyjściem poza teren przedszkola i po powrocie;
21. towarzyszenie nauczycielkom podczas wyjść z dziećmi z przedszkola i pomoc w
sprawowaniu opieki nad nimi;
22. poddawanie się okresowym badaniom stanu zdrowia.
Rozdział 7
Prawa i obowiązki dzieci
§23.

1. Przedszkole stwarza warunki w zakresie realizacji praw dziecka, w szczególności do:
1) życzliwego i podmiotowego traktowania;
2) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach;
3) przebywania w spokojnej, pogodnej atmosferze z wykluczeniem pośpiechu;
4) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
5) wypoczynku, jeśli jest zmęczone;
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
7) badania i eksperymentowania;
8) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami
bezpieczeństwa);
9) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
10) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;
11) nagradzania wysiłku;
12) formułowania własnych ocen, zadawania trudnych pytań (na które powinno uzyskać
rzeczową, zgodną z prawdą odpowiedź);
13) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
14) współpracy nauczyciel – dziecko opartej na poszanowaniu godności osobistej dziecka;
15) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej;
16) wyrażania własnych potrzeb;
17) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego;
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18) możliwości spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem, tzw. edukacji domowej, zgodnie z przepisami ustawy.
2. Do obowiązków dziecka należy:
1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie;
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia;
3) przestrzegania higieny osobistej;
4) poszanowanie godności rówieśników i dorosłych;
5) pełnienie dyżurów;
6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich
możliwości.
3. W przypadku naruszenia praw dziecka przez przedszkole rodzic ma prawo wniesienia
skargi do wychowawcy oddziału lub Dyrektora według określonej procedury:
1) skargi przyjmuje i rozpatruje wychowawca oddziału lub Dyrektor;
2) odpowiedź udzielana jest w formie pisemnej w terminie do 7 dni;
3) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego jej
skierowania do Dyrektora lub organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór
pedagogiczny.
§24. Skreślenie dziecka z listy wychowanków.
1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego zdrowiu i
bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach
środków, jakimi dysponuje przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w
porozumieniu z pedagogiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie
ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy
podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej
poradni specjalistycznej;
4) zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej, po uprzednim bezskutecznym
wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty;
5) rezygnacji rodzica z usług przedszkola;
6) zakwalifikowania dziecka do innej formy wychowania i opieki;
7) umieszczenia dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej
rekrutacji);
8) niezgłoszenia się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego.
2. Skreśleniu z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w przedszkolu obowiązek
rocznego przygotowania przedszkolnego.
3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, za wyjątkiem
przypadków określonych w ust.1 pkt 5) – 8).
4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola przekazuje się rodzicom
lub przesyła na adres podany przez rodziców.
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Rozdział 8
Prawa i obowiązki rodziców
§25.
1.
2.
3.
4.

Rodzice mają prawo do:
kontaktu z nauczycielem w czasie zebrań;
indywidualnych spotkań z nauczycielem w wyznaczony dzień;
indywidualnych spotkań z pedagogiem, logopedą i dyrekcją ZSP;
wnoszenia swoich uwag i spostrzeżeń do planu wychowawczego oddziału i
przedszkola;
5. współorganizowania imprez oddziałowych i przedszkolnych;
6. uzyskania bieżącej i rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań,
rozwoju, postępów oraz trudności w nauce i ich przyczynach;
7. uzyskania informacji i porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia dziecka;
8. uzyskiwania informacji na temat oceniania zewnętrznego przeprowadzonego w
przedszkolu;
9. wnoszenia propozycji rozwoju i funkcjonowania przedszkola;
10. wyrażania i przekazywania opinii organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór
pedagogiczny na temat pracy przedszkola.
§26. Rodzice mają obowiązek:
1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;
1) nieusprawiedliwione nieobecności w okresie 1 miesiąca na obowiązkowych
zajęciach edukacyjnych uznaje się za niespełnienie powyższych obowiązków;
2) niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
3. zapewnienia dziecku warunków umożliwiających jego rozwój;
4. współpracować z przedszkolem, kiedy wymaga tego dobro dziecka;
5. ponoszenia odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone przez dziecko;
6. informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, Dyrektora o realizacji
obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza obwodem, do którego przynależy;
7. na żądanie wójta gminy, na której terenie dziecko mieszka, informować go o formie
spełniania obowiązku nauki przez dziecko;
8. przestrzegania zapisów statutu i zawartej umowy w zakresie przyprowadzania i
odbierania dziecka.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe

§27. Pieczęcie:
1. przedszkole używa pieczęci: Zespół Szkół Publicznych Przedszkole „Promyczek” w
Konarzynach;
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2. Pozostałe pieczęcie używane w Zespole Szkół Publicznych określa statut ZSP.
§28. Przedszkole posiada ceremoniał pasowania na przedszkolaka:
1. Pasowanie odbywa się w obecności Dyrekcji i rodziców.
2. Scenariusz pasowania przygotowuje nauczyciel prowadzący grupę najmłodszą.
3. Każde dziecko pasowane jest przez Dyrekcję „magicznym ołówkiem”.
4. Po pasowaniu dzieciom wręcza się dyplomy i słodycze.
§29. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
§30. Przedszkole wchodzi w skład ZSP, który jest jednostką budżetową.
§31. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.

13

