
STATUT 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

MALUTKOWO® 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Publiczne Przedszkole MALUTKOWO®, zwane dalej Przedszkolem, jest Przedszkolem 

Publicznym, które prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie  

w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem: ul. Józefa Łepkowskiego 7 LU 1,2,3  

31-423 Kraków. 

3. Osobą Prowadzącą Przedszkole jest osoba fizyczna, Iwona Grabowska zam. ul. 

Łepkowskiego 7/81A, 31-423 Kraków. 

4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Małopolski 

Kurator Oświaty w Krakowie. 

 

§ 2 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określania o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Publiczne Przedszkole MALUTKOWO®  

w Krakowie, 
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2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola MALUTKOWO® 

w Krakowie, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

Publicznego Przedszkola  MALUTKOWO®  w Krakowie 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

sprawujące piecze zastępczą nad dzieckiem, które uczęszcza do Publicznego 

Przedszkola  MALUTKOWO®  w Krakowie 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców, wynikające  

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Swoją działalność Przedszkole organizuje w sposób dostosowany do potrzeb  

i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym 

środowiskiem. 

3. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. 

§ 4 

Celem Przedszkola jest: 

1. Zapewnienie dzieciom opieki, wychowania i nauczania w atmosferze akceptacji  

i bezpieczeństwa. 

2. Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze 

środowiskiem społeczno- kulturowym i przyrodniczym. 
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3. Zapewnienie optymalnych warunków rozwoju dziecka, udzielanie mu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi  

i otaczającego świata. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia 

tożsamości narodowej.  

5. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka. 

6. Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole poprzez stwarzanie warunków 

umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej. 

 

§ 5 

Do zadań Przedszkola należy: 

      1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez: 

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) Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 

do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń  

i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 

potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
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7) Promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków       

i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową   

 i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) 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; 

9) 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; 

10) 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; 

11) Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania 

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) 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; 

14) 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; 
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15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki  

w szkole; 

16) Organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka 

regionalnego; 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

     2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez: 

1) Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania ich dzieci  

           z   przestrzeganiem praw należnych rodzicom; 

2) Pomoc w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu                   

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

3) Uzgadnianie kierunków oddziaływań stymulujących rozwój dziecka, przekazywanie       

stosowanych w pracy wychowawczo - dydaktycznej osiągnięć nowoczesnej dydaktyki; 

4) Umożliwienie rodzicom zdobywania wiedzy na temat rozwoju dziecka w wieku     

przedszkolnym. 

 

3. Przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole poprzez: 

1) Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia psychicznego 

 i fizycznego; 

2) Rozwijanie sprawności ruchowej dzieci; 

3) Nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, umiejętności czytania i kreślenia  

symboli graficznych; 

4) Rozwijanie samodzielności dziecka. 
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§ 6 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) Organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

2)  Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka 

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego; 

3) Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) Indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.  

 

§ 7 

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno – pedagogicznej, polegającej na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

dziecka 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. 

2. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 

wynika w szczególności: 

1) z niepełnosprawności; 

           2) z niedostosowania społecznego; 

           3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

           4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 
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          5) ze szczególnych uzdolnień; 

          6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

          7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

          8) z choroby przewlekłej; 

         9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

       10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

       11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dzieci i jego rodziny,      

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

      12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

   1) rodziców dziecka; 

   2) dyrektora przedszkola; 

   3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem; 

   4) poradni; 

   5) asystenta rodziny; 

  6) kuratora sądowego; 

 7) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzieży. 

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

   1) rodzicami dzieci; 
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   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 i dzieci. 

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

pracy z dziećmi 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.  

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

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

7. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

8. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program nauczania do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka. 

9. Przedszkole dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

zapewnia: 

   1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
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   2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 

   3) zajęcia specjalistyczne; 

   4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, 

resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; 

  5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi. 

 

§ 8 

Bezpieczeństwo dzieci w Przedszkolu. 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo pod względem 

fizycznym i psychicznym. 

2. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka od momentu 

oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczyciela do momentu odebrania 

dziecka przez rodziców. 

3. W Przedszkolu wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę pracowników 

pedagogicznych przy wsparciu pracowników administracji i obsługi. 

4. Podczas spacerów i wycieczek oraz innych wyjść poza teren Przedszkola, 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę zgodnie z procedurą wyjść i wycieczek. 

 

§ 9 

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola: 

1) Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez rodziców w warunkach 

zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo; 

2) Odbiór dziecka z Przedszkola przez inne osoby niż rodzice może nastąpić tylko na 

podstawie pisemnego upoważnienia złożonego osobiście w Przedszkolu, 
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podpisanego przez rodzica w obecności Dyrektora Przedszkola, nauczyciela lub 

osoby upoważnionej przez Dyrektora Przedszkola; 

3) Dziecko należy odebrać z Przedszkola do godziny 17:00; 

4)  Osoba upoważniona do odebrania dziecka powinna być pełnoletnia i posiadać 

pełną zdolność do czynności prawnych;  

5)  W przypadku podejrzenia, że osoba odbierająca dziecko z Przedszkola jest       pod 

wpływem środków odurzających lub w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, 

personel Przedszkola zatrzymuje dziecko w Przedszkolu i niezwłocznie powiadamia 

o tym fakcie drugiego rodzica. W sytuacjach konfliktowych spowodowanych 

powyższym podejrzeniem lub stwierdzeniem, zawiadamia się Policję. Dziecko nie 

może być powierzone opiece osoby, co, do której istnieje wątpliwość, czy jest w stanie 

zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo. 

 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 10 

 Organami Przedszkola są: 

1. Dyrektor Przedszkola, 

2. Rada Pedagogiczna, 

3. Rada Rodziców. 

 

§ 11 

Dyrektor Przedszkola 

1. Dyrektor Przedszkola jest powoływany przez Organ Prowadzący Przedszkole.  

W przypadku, w którym Organem Prowadzącym jest osoba fizyczna, może ona pełnić 

funkcję Dyrektora Przedszkola. 

2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy planowanie, organizowanie, kierowanie  

i monitorowanie pracy placówki. Dyrektor zabiega w szczególności o stworzenie 
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optymalnych warunków do realizacji zadań wychowawczo - dydaktycznych  

i opiekuńczych. 

3. Dyrektor Przedszkola reprezentuje Przedszkole w kontaktach z instytucjami 

zewnętrznymi i organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 

4. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności: 

1)  w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową 

Przedszkola: 

a) zatwierdzanie programów wychowania przedszkolnego, po zaopiniowaniu ich przez 

Radę Pedagogiczną, 

b) podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do Przedszkola, zgodnie  

z przepisami, 

c) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka, 

d) nadzór nad realizacją uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z prawem 

oświatowym, 

e) przyznawanie nagród i wymierzanie kar pracownikom Przedszkola; 

2) W zakresie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli: 

a) przyjęcie wniosku nauczyciela o rozpoczęcie stażu, 

b) wyznaczenie opiekuna stażu (nauczycielom stażyście i kontraktowemu), 

c) zapewnienie warunków do odbycia stażu przez nauczyciela, 

d) zatwierdzenie projektu planu rozwoju zawodowego, 

e) wystawienie oceny pracy, z uwzględnieniem stopnia realizacji planu rozwoju 

zawodowego oraz wymaganych prawem opinii o pracy nauczyciela, 

f) przeprowadzenie postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego 

się o stopień nauczyciela kontraktowego, 

g) wystawienie zaświadczeń nauczycielom ubiegającym się o kolejne stopnie awansu 

zawodowego, 

h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli. 

3) w zakresie spraw organizacyjnych: 

a) zatwierdzanie programu rozwoju Przedszkola, 
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b) zatwierdzanie planu pracy Przedszkola, 

c) zatwierdzenie arkusza organizacyjnego Przedszkola,  

d) zatwierdzanie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, 

e) podejmowanie decyzji o zmniejszeniu liczby działających oddziałów  

w przypadkach zmniejszonej frekwencji dzieci, 

          4) w zakresie spraw administracyjno-gospodarczych: 

a) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno-gospodarczą Przedszkola 

b)  nadzór nad prowadzeniem gospodarki finansowej, 

           5) w zakresie spraw porządkowych, bhp i higieny pracy: 

a) nadzór nad zapewnieniem odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. 

5. Dyrektor, w rozumieniu kodeksu pracy, jest kierownikiem zakładu pracy dla 

zatrudnionych w Przedszkolu. 

6. Dyrektor wykonuje inne zadania określone przepisami prawa. 

7. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go Zastępca Dyrektora 

8. Dyrektor Przedszkola przepisy wewnętrzne wydaje w formie Zarządzeń. 

. 

§ 12 

Rada Pedagogiczna 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola, realizującym zadania 

wynikające ze statutu Przedszkola. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w Przedszkolu 

bez względu na formę zatrudnienia. 

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola  

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców 



 13 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola; 

4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy Przedszkola.  

4.  Do kompetencji opiniujących Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1) organizacja pracy Przedszkola, w tym arkusza organizacji Przedszkola oraz 

ramowego rozkładu dnia, 

2) opiniowanie wniosków Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

     i innych wyróżnień, 

3) opiniowanie propozycji Dyrektora dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac  

     i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, 

4) opiniowanie wniosków nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy 

przedszkola. 

5.  Szczegółowe zasady działania Rady Pedagogicznej określa Regulamin Rady. 

6. Rada Pedagogiczna wydaje decyzje w formie uchwał. 

 

§ 13 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do 

Przedszkola. 

2. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału wybrany w tajnych 

wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

3. Rada Rodziców uchwala Regulamin Rady Rodziców, w celu określenia zadań Rady. 

Regulamin określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy oraz szczegółowy 

tryb przeprowadzania wyborów do Rady.   

4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola, Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 
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5.  Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa jej Regulamin. 

6. W posiedzeniu Rady Rodziców, z głosem doradczym, może uczestniczyć Dyrektor 

Przedszkola lub inni nauczyciele. 

7. Rada Rodziców decyzje podejmuje w formie Uchwał lub Rekomendacji. 

 

§ 14 

Zasady współdziałania organów Przedszkola 

1. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą, przy zapewnieniu każdemu z nich 

możliwości właściwego, swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji określonych przepisami oraz postanowieniami niniejszego statutu. 

2. Organy Przedszkola zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą. 

 

§ 15 

Tryb rozwiązywania sporów między organami Przedszkola 

1.  Dyrektor Przedszkola a Rada Pedagogiczna: 

1)   indywidualne rozmowy, 

2) nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej, zwołane na wniosek Dyrektora 

Przedszkola lub Rady – w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku, 

3) nadzwyczajne posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołane na wniosek Dyrektora 

Przedszkola lub Rady z udziałem organu prowadzącego lub organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny – w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku. 

2.   W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do: 

1) organu sprawującego nadzór pedagogiczny w zakresie działalności dydaktyczno 

- wychowawczej i opiekuńczej, 

2) organu prowadzącego Przedszkole lub organu ewidencyjnego. 

3. W przypadku sporów o roszczenia wynikające ze stosunku pracy mają zastosowanie 

przepisy Kodeksu Pracy. 
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4. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna a Rada Rodziców - należy dążyć do 

polubownego załatwienia sporu w toku: 

1) indywidualnych rozmów nauczyciela z rodzicami, 

2) indywidualnych rozmów nauczyciela z rodzicami z udziałem Dyrektora, 

3) indywidualnych rozmów Dyrektora z rodzicami, 

4) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź Dyrektora w terminie 

7 dni od daty złożenia wniosku do Dyrektora, 

5) zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź Dyrektora z udziałem 

osoby prowadzącej lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny w terminie 14 dni 

od daty złożenia wniosku do Dyrektora. 

     5.  W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu, Rada Rodziców ma prawo złożyć odwołanie: 

1) w zakresie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej do organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, 

2) w zakresie spraw finansowych i administracyjnych do Organu Prowadzącego 

Przedszkole. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 16 

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Przedszkola zatwierdzany przez Organ Prowadzący. W arkuszu 

organizacji Przedszkola określa się w szczególności:  

1) liczbę oddziałów, 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach, 

3) tygodniowy wymiar zajęć dodatkowych, 

4) czas pracy Przedszkola i poszczególnych oddziałów, 

5) liczbę pracowników Przedszkola w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 
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6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz  

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin 

zajęć prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli, 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym, pracowników zajmujących 

kierownicze stanowiska oraz etatów przeliczeniowych, 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych przez organ prowadzący Przedszkole 

 w tym liczbę zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, 

logopedę i innych nauczycieli, 

9) arkusz organizacyjny Przedszkola opracowuje Dyrektor Przedszkola, 

uwzględniając opinie Rady Pedagogicznej i przedstawia do zatwierdzenia 

Organowi Prowadzącemu Przedszkole. Organ Prowadzący zatwierdza arkusz 

organizacyjny po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

10)  Dyrektor Przedszkola przekazuje Organowi Prowadzącemu Przedszkole arkusz 

organizacji Przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną w terminie do 

dnia 21 kwietnia danego roku, 

11)  Rada Pedagogiczna wydaje opinię w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza 

organizacji Przedszkola, nie później niż do dnia 19 kwietnia danego roku, 

12)  Organ Prowadzący Przedszkole po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w terminie do dnia 29 

maja danego roku, 

13)  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji 

Przedszkola do dnia 30 września: 

a) Opinie, o których mowa w punktach 11) i 12) są wydawane w terminie 4 dni od 

dnia otrzymania zmian; 

b) Organ prowadzący Przedszkole zatwierdza zmiany nie później niż w terminie 

 7 dni od dnia ich otrzymania; 

c)  W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji 

Przedszkola po dniu 30 września, organ prowadzący Przedszkole zatwierdza 

te zmiany w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 
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2. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia dla każdego oddziału, 

ustalony przez Dyrektora ds. pedagogicznych na wniosek Rady Pedagogicznej przy 

uwzględnieniu zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, 

potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz oczekiwań rodziców. Ramowy rozkład 

dnia stanowi załącznik do rocznego planu pracy Przedszkola.  

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla swojego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 

uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4.   Szczegółowy rozkład dnia ma charakter otwarty, pozwalający na uwzględnienie 

propozycji dzieci oraz właściwe zachowanie proporcji czasowej między formami 

proponowanymi przez nauczyciela, a swobodną działalnością dzieci. 

5.   Szczegółowy rozkład dnia obowiązujący w danym oddziale nauczyciele wpisują do 

dziennika zajęć. 

6.  W szczególnych przypadkach (np. wycieczki, uroczystości), Dyrektor Przedszkola 

może zmienić organizację dnia. 

7. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

8. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się w ciągu 

całego dnia pobytu dziecka w przedszkolu. 

9. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi nie mniej, niż 

5 godzin dziennie.  

10. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. 

11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lata do 15 minut, 

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

   12. Przedszkole pracuje przez cały rok, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalanej przez 

Organ Prowadzący Przedszkole na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola i Rady 

Rodziców. 
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   13. W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

przez Ministra Edukacji i Oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, Organ Prowadzący Przedszkole w porozumieniu z 

Dyrektorem Przedszkola może wprowadzić zmiany w godzinach działania 

Przedszkola. 

   14. Przedszkole w swojej pracy opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznej realizuje 

program wychowania przedszkolnego, programy zajęć dodatkowych, program 

profilaktyczno – wychowawczy, które to programy tworzą zestaw programów 

realizowanych w danym roku szkolnym. 

§ 17 

Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb instytucji 

oświatowych. 

§ 18 

1. Podstawową jednostką organizacyjną w Przedszkolu jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. Przedszkole jest wielooddziałowe. 

4. Maksymalna liczba miejsc w Przedszkolu wynosi 225. 

5. Do działalności statutowej Przedszkole posiada: 

1) sale dydaktyczne, odpowiednio wyposażone w meble, pomoce dydaktyczne oraz 

zabawki, 

2) teren ogrodu wyposażony w sprzęt do zabaw na powietrzu, 

3) zaplecze sanitarno-gospodarcze. 

  6.  Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział opiece jednemu lub dwóm 

nauczycielom. 

7.  Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 

nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do Przedszkola (poza przypadkami losowymi). 
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8. W okresie przerwy pracy Przedszkola, przy zmniejszonej liczbie dzieci, dopuszcza się 

zmniejszenie liczby oddziałów. 

 

ROZDZIAŁ V 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ I MATERIAŁOWEJ PRZEDSZKOLA 

 

§ 19 

1. Działalność Przedszkola finansowana jest z: 

1) dotacji z budżetu Gminy, 

2) opłat wnoszonych przez rodziców, 

3) darowizn, 

4) innych środków pozyskiwanych na podstawie odrębnych przepisów. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne 

przepisy. 

§ 20 

Pobieranie opłat za Przedszkole 

1. Przedszkole realizuje bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania  

i opieki, w wymiarze 5 godzin dziennie. 

2. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, zasady korzystania z opieki przedszkolnej 

i wysokość opłat za opiekę w zakresie przekraczającym realizację podstawy 

programowej oraz wyżywienie regulują umowy cywilno – prawne zawarte między 

rodzicami, a Dyrektorem Przedszkola. 

3. Działalność przedszkola jest finansowana przez gminę Kraków oraz rodziców –  

w formie comiesięcznej opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu. 

4. Opłata za przedszkole składa się z dwóch części: 

1) opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 

czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określonego przez gminę, 

2) opłaty za wyżywienie. 
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5. Odpłatność za korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego  

w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 6 lat. 

6. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 4 pkt 1, wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu 

dziecka w przedszkolu. Dla rodziców objętych programem pn. Krakowska Karta 

Rodzinna 3+ koszt pobytu dziecka wynosi 50 gr za godzinę.  

7. Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej  

i liczby rozpoczętych godzin oraz minut świadczeń udzielonych dziecku w danym 

miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę. 

8. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic 

(opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka  

i przewidywanym czasie jej trwania. Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana 

jest e-mailowo najpóźniej do godziny 8.00 danego dnia. 

9. Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z wychowania przedszkolnego  

w czasie wykraczającym poza czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki 

prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć 

przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz przyjęty system 

ewidencji. 

10. Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne 

nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się  

w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, 

którego opłata dotyczy. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na 

wniosek rodzica dziecka, wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do 

ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy. 

11. Opłatę wnosi się przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku 

bankowego. Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na 

wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za żywienie.  

12. W przypadku rezygnacji z przedszkola rodzic powinien powiadomić przedszkole w celu 

zaprzestania naliczania odpłatności. 
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13. Dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie 

obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola  

w porozumieniu z organem prowadzącym. 

14. Opłaty za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, z dołu do 10 dnia miesiąca, 

następującego po miesiącu, w którym dziecko korzystało z usług Przedszkola. 

15. Zasady korzystania z posiłków przez personel określają odrębne przepisy. 

16. Rodzice zobowiązani są donieść zaświadczenie lekarskie o szczególnych 

wskazaniach dietetycznych, jeśli dotyczą one dziecka w związku z uczuleniem lub 

innymi uwarunkowaniami medycznymi. 

 

ROZDZIAŁ VI 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§ 21 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat, a w uzasadnionych 

przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w Przedszkolu, również dzieci 2,5 -letnie. 

2. Dzieci przyjmowane do Przedszkola powinny wykazywać się tzw. „gotowością 

przedszkolną”, co oznacza m.in. umiejętność sygnalizowania potrzeb fizjologicznych.  

3. W Przedszkolu realizowany jest obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  

w którym dziecko kończy 6 lat.  

4. Rodzice dziecka, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne mają obowiązek 

zapewnić swojemu dziecku regularne uczęszczanie na zajęcia. 

5. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe. Rodzic jest zobowiązany niezwłocznie 

poinformować Przedszkole o przyczynie nieobecności dziecka, a szczególnie  

o zaistniałej chorobie i problemach zdrowotnych dziecka. 

6. Informacje dotyczące indywidualnego rozwoju dziecka, mogą być udzielane jedynie 

rodzicom. 
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7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego może 

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

w którym ukończy 9 lat. 

 

§ 22 

Prawa i obowiązki wychowanków 

1.  W Przedszkolu dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczego 

dostarczającego różnorodnych bodźców zgodnie z zasadami pracy z małym dzieckiem, 

potrzebami i możliwościami rozwojowymi (w tym z potrzebą badania 

eksperymentowania, wyborem realizowanej aktywności poznawczej, z wyborem 

zadań i sposobów ich rozwiązania, zgłaszania własnych pomysłów), 

2) wszechstronnego rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań i zdolności, możliwości  

i potrzeby twórczej aktywności, 

3) codziennego pobytu na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki 

atmosferyczne, 

4) pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w sytuacji zaistnienia takiej potrzeby, 

5) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, 

6) poszanowania tożsamości, godności i prywatności, akceptacji takim, jakie jest, 

7) szacunku dla różnorodnych jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

racjonalnego żywienia, 

8) zabawy i działania w bezpiecznych warunkach, współdziałania z innymi dziećmi, 

9) nagradzania wysiłku i osiągnięć, 

  10) znajomości swoich praw i obowiązków. 

2.   W Przedszkolu dziecko ma obowiązek: 

1) stosowania się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w Przedszkolu 

ustalonych wspólnie z nauczycielem, ze szczególnym uwzględnieniem reagowania 

na polecenia personelu Przedszkola, 
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2) bezwzględnego poszanowania nietykalności cielesnej i godności osobistej innych 

dzieci i dorosłych, 

3) w Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich 

bez zgody rodziców, poza tymi, które bezpośrednio ratują życie i zdrowie dziecka. 

 

§ 23 

Rekrutacja 

1. Rekrutację dzieci do Przedszkola na dany rok szkolny przeprowadza się zgodnie  

z zasadami określonymi w zarządzeniu Dyrektora Przedszkola. 

2. Zarządzenie Dyrektora winno zawierać określenie terminów i warunków przyjęcia 

dzieci do Przedszkola. 

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

szkolnego, w przypadku, gdy: 

1) Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami w oddziale dzieci najmłodszych, 

2) dziecko wykazuje tzw. „gotowością przedszkolną”, co oznacza m.in. umiejętność 

sygnalizowania potrzeb fizjologicznych 

4. Dzieci korzystające z usług Przedszkola nie biorą udziału w rekrutacji, jeżeli rodzice 

dziecka złożą w wyznaczonym przez Dyrektora terminie pisemne oświadczenie o woli  

kontynuacji korzystania z usług Przedszkola na następny rok szkolny i podpiszą 

stosowną umowę z Przedszkolem. 

5. W przypadku, gdy rodzice dziecka nie złożą w wyznaczonym terminie oświadczenia,  

o którym mowa w ust. 4 powyżej, zostanie to potraktowane, jako rezygnacja z usług 

Przedszkola, a zwolnione miejsce zostaje wykazane do procedury rekrutacji. 

6. Dziecko, którego rodzice nie złożyli w wyznaczonym terminie oświadczenia woli 

korzystania z usług Przedszkola na następny rok szkolny, może wziąć udział  

w rekrutacji do przedszkoli zgodnie z zasadami przyjętymi do procesu rekrutacji. 

7. Przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego jest możliwe wyłącznie na zwolnione miejsce 

tzn. wówczas, gdy nastąpi rezygnacja innego rodzica z miejsca w Przedszkolu. 



 24 

8. W przypadku braku wolnych miejsc w Przedszkolu, Dyrektor Przedszkola może 

odstąpić od rekrutacji nowych dzieci na dany rok szkolny. O powyższym fakcie 

informuje organ nadzoru pedagogicznego. 

9. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

10. Wypełniony wniosek wraz z obowiązkowymi załącznikami należy złożyć w przedszkolu 

w okresie od 1 marca do 31 marca. 

11. Wniosek o przyjęcie do przedszkola może być złożony do nie więcej niż trzech 

wybranych przedszkoli. 

12. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane będą dzieci spełniające 

następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

13. Jeżeli liczba dzieci spełniających następujące kryteria jest większa niż liczba miejsc 

w przedszkolu, o przyjęciu do przedszkola będą decydowały kryteria określone na 

podstawie art. 131 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przez 

organ prowadzący: 

 

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, lub ubiega się  

o przyjęcie do tego samego przedszkola, 

2) kandydat uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do żłobka, zarejestrowanego  

w Gminie Miejskiej Kraków,  

3) oboje rodzice lub rodzic samotnie wychowujący kandydata, pracują lub uczą się/ 

studiują w systemie dziennym,  

4) kandydat uczestniczył w ubiegłorocznym postępowaniu rekrutacyjnym do 

przedszkola, ale nie został przyjęty, 

5) kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne, 
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6) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub pomocą 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, bądź wsparciem asystenta rodziny. 

 

14. Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje komisja rekrutacyjna, 

powołana przez dyrektora przedszkola odrębnym zarządzeniem. 

15. Od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej przysługuje odwołanie do dyrektora 

przedszkola. 

16. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu 

administracyjnego.  

 

ROZDZIAŁ VII 

RODZICE 

 

§ 24 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego Statutu, 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej, 

3) terminowe przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez 

upoważnioną przez rodziców osobę, zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo, 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu,  

6) niezwłoczne powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych. 

7) uczestniczenie  w zebraniach   z   rodzicami organizowanych przez 

wychowawców grupy lub Dyrektora oraz śledzenia bieżących informacji na 

tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

8) przestrzegania ustalonych terminów spotkań i rozmów indywidualnych  

z nauczycielami oraz organami Przedszkola. 

9) Respektowania postanowień Organu Prowadzącego Przedszkole. 
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10)  Niedopuszczalne jest publiczne szykanowanie i pomawianie nauczycieli oraz 

pracowników przedszkola, podważanie ich kompetencji i autorytetu. 

§ 25 

 

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego  

rozwoju. 

 

§ 26 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy, 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn, 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków  

z obserwacji pracy Przedszkola. 

§ 27 

 

W miarę potrzeb Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami dzieci w celu wymiany 

informacji i dyskusji na tematy wychowawcze i organizacyjne. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 28 

1. Pracownikami Przedszkola są: zastępca Dyrektora, dyrektor ds. administracyjnych, 

nauczyciele, personel administracyjno- obsługowy, zatrudnieni na podstawie umów 

i zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie pracy lub kodeksie cywilnym.  

2. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z wykształceniem pedagogicznym. 
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3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i praktykantów. Wolontariusze  

i praktykanci pracują z dziećmi pod nadzorem nauczyciela. 

 

§ 29 

 

Do zadań Zastępcy Dyrektora należy: 

1. Zastępcę Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor Przedszkola, przy czym przy 

powołaniu musi uzyskać opinię Rady Pedagogicznej i Organu Prowadzącego. 

Zastępca Dyrektora wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji 

pomiędzy nim a Dyrektorem Przedszkola. Do kompetencji Zastępcy Dyrektora należy 

w szczególności: 

3) w zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością wychowawczo – 

dydaktyczną i opiekuńczą Przedszkola: 

a) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej, jeżeli są zgodne z Prawem 

Oświatowym, 

b) opracowywanie programów wychowania przedszkolnego i przedstawienia ich do 

zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną, 

c) sprawowanie nadzoru pedagogicznego: 

• przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy szkoły lub placówki;  

• kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej szkoły lub placówki;  

• wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: diagnozę 

pracy szkoły lub placówki, planowanie działań rozwojowych, w tym 

motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego, prowadzenie działań 

rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;  

• monitoruje pracę szkoły lub placówki.  

2) w zakresie spraw organizacyjnych: 

a) przygotowywanie projektu programu rozwoju Przedszkola, 
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b) przygotowywanie arkusza organizacyjnego Przedszkola, 

c) ustalanie ramowego rozkładu dnia na wniosek Rady Pedagogicznej, 

e)  sporządzanie projektów zarządzeń Dyrektora Przedszkola, 

f) składanie wniosków dot. awansów i nagród oraz kar dla personelu pedagogicznego. 

2. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, zastępca Dyrektora we współpracy 

z nauczycielami, w szczególności:  

1) analizuje dokumentację przebiegu nauczania, 

2) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i 

opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej 

szkoły lub placówki. 

3. Zastępca Dyrektora w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu Rady 

Pedagogicznej, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

4. Zastępca Dyrektora jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

W wykonywaniu swych zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

a w szczególności:  

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

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Przedszkola, 

2) składa Radzie Pedagogicznej okresowe sprawozdania z realizacji planu pracy 

Przedszkola, 

3) udziela Radzie Rodziców informacji o działalności wychowawczo-dydaktycznej  

i opiekuńczej Przedszkola. 

§ 30 

 

Do zadań Dyrektora ds. administracyjnych należy 

1. Dyrektor ds. Administracyjnych jest powoływany przez Osobę Prowadzącą 

Przedszkole z własnej inicjatywy lub na wniosek Dyrektora Przedszkola.  

2. Do kompetencji Dyrektora ds. Administracyjnych należy w szczególności: 
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1) realizacja zadań w zakresie spraw administracyjnych i gospodarczych 

Przedszkola, 

2) organizowanie wyposażenia Przedszkola w środki dydaktyczne i inny sprzęt, 

3) nadzór nad bieżącą konserwacją i naprawą sprzętu dydaktycznego i 

gospodarczego, 

4) organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Przedszkola, 

5) bieżąca kontrola gospodarki finansowej Przedszkola. 

3. W zakresie spraw porządkowych i bhp: 

1) zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, 

2) organizowanie przeglądów technicznych obiektu przedszkolnego oraz prac 

konserwacyjno-remontowych, 

3) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników ustalonego w Przedszkolu 

porządku oraz dbałości o jego czystość i estetykę. 

    4. Dyrektor ds. Administracyjnych jest przełożonym personelu administracyjnego  

i technicznego. Organizuje pracę tego personelu i nadzoruje wykonanie przez nich 

zadań.  

5.   Dyrektor ds. Administracyjnych składa wnioski dot. awansów i nagród oraz kar dla 

podległego sobie personelu. 

6.   Dyrektor ds. Administracyjnych sporządza projekty zarządzeń Dyrektora Przedszkola  

w zakresie administracyjno – gospodarczym. 

§ 31 

Do zadań nauczycieli należy: 

1. Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie  

z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

2. Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji; 
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4. Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 

5. Odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu  

w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp.; 

6. Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

 1) systematyczne podnoszenie kwalifikacji zgodnie z potrzebami własnymi  

i przedszkola, 

4) uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

5) osiąganie kolejnych szczebli awansu zawodowego, 

6) dokonywanie samooceny oraz korekty podejmowanych działań. 

 

7. Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska  

o estetykę pomieszczeń; 

8. Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

9. Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  

w szczególności z planu pracy realizowanym w danej grupie i uzyskiwania informacji 

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

10. Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

11. Realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących; 

12. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień; 

13. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym; 

14. Realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora Przedszkola, a wynikających  

z bieżącej działalności placówki. 

§ 32 

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką swoich wychowanków i utrzymuje kontakt  

z ich rodzicami w celu: 
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1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

3) włączenia ich w działalność Przedszkola. 

 

§ 33 

1. Personel administracyjno-obsługowy współuczestniczy w procesie opiekuńczo-

wychowawczym m.in. poprzez: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania Przedszkola, 

2) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

3) zabezpieczenie Przedszkola przed dostaniem się do niego osób postronnych, 

4) troskę o bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w Przedszkolu, 

5) współpracę z nauczycielami w zakresie sprawowania opieki oraz realizacji 

zadań dydaktyczno – wychowawczych, 

6) życzliwe i podmiotowe traktowanie dzieci, 

7) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed 

przemocą i poszanowania ich godności osobistej, 

8) usuwanie lub zgłaszanie Dyrektorowi Przedszkola wszelkich zaniedbań  

i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi ustala 

Dyrektor.  

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 34 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej 

– Osobę Prowadzącą Przedszkole, Dyrektora, nauczycieli, rodziców i pracowników 

administracji i obsługi. 
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§ 35 

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą 

być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. 

 

 

§ 36 

 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie 

przepisy Ustawy, kodeksu pracy i kodeksu cywilnego. 

 

§ 37 

 

Prawo nadawania Statutu i wprowadzania do niego zmian, należy do Osoby 

Prowadzącej Przedszkole. 

 

§ 38 

 

Dyrektor Przedszkola zapewni dotarcie treści Statutu do wszystkich zainteresowanych 

poprzez: 

• umieszczenie jego treści na stronie internetowej Przedszkola, 

• umieszczenie Statutu na terenie Przedszkola w miejscu dostępnym dla 

zainteresowanych. 

§ 39 

       Statut Publicznego Przedszkola MALUTKOWO® w powyższym brzmieniu wchodzi  

w życie z dniem 26.03.2020 r. 
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