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Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

       § 1. 1. Statut Przedszkola Samorządowego nr 2 w Kępnie został opracowany na
podstawie art.98 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017
r., poz. 60), w związku z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudzień 2016 r.- Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
       2. Statut respektuje przepisy prawa, zobowiązania wynikające z Konstytucji
Rzeczpospolitej  Polskiej,  Powszechnej Deklaracji  Praw Człowieka ONZ, Deklaracji
Praw Dziecka ONZ oraz zasady zawarte w naukach pedagogicznych. 
       3. rozporządzenia  Prezesa  Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r w sprawie
„ Zasad techniki prawodawczej „ (Dz.U. Nr 100 ,poz. 908)
  § 2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa o:
1)  przedszkolu  –  należy  przez  to  rozumieć  Przedszkole  Samorządowe  nr  2   w
Kępnie;
2)  ustawie  –  należy  przez  to  rozumieć  ustawę z  dnia  14  grudnia  2016r.  Prawo
oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59);
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3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn.zm.);
4) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego nr 2  w
Kępnie;
5) dyrektorze i radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające w
Przedszkolu Samorządowym nr 2  w Kępnie; 
6)  wychowankach  –  należy  przez  to  rozumieć  wychowanków  Przedszkola
Samorządowego nr 2  w Kępnie;
7) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka;
8) opiekun oddziału – należy przez to rozumieć nauczyciela,  którego szczególnej
opiece  powierzono  jeden  z  oddziałów  w  Przedszkolu   Samorządowym  nr  2   w
Kępnie;
9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Kępno
10)  organie  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  –  należy  przez  to  rozumieć
Wielkopolskie Kuratorium Oświaty
      § 3. 1.Przedszkole Samorządowe nr 2  w Kępnie jest przedszkolem publicznym w
rozumieniu ustawy; 
     2. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Kępnie;
     3. Siedziba przedszkola znajduje się w Kępnie, ul. Ks. P. Wawrzyniaka 40, 
63-600 Kępno;
     4. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto i Gmina Kępno z siedzibą w 
Kępnie, ul. Ratuszowa 1; 
     5.  Nadzór  pedagogiczny  nad  przedszkolem  sprawuje  Wielkopolski  Kurator
Oświaty.
     § 4. 1.Przedszkole jest jednostką budżetową.
     2.  Szczegółowe zasady gospodarki  finansowej przedszkola regulują odrębne
przepisy;
     3. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami;
      4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych
w odrębnych przepisach;
      5.  Zasady rekrutacji  oraz kryteria przyjęcia  dziecka do przedszkola określa
ustawa; 
       6.  Termin  i  zasady rekrutacji  oraz  kryteria  dodatkowe przyjęcia  dzieci  do
przedszkola określa corocznie organ prowadzący;
       7. W przypadku niewykorzystania wszystkich miejsc w przedszkolu, dzieci mogą
być przyjmowane w ciągu roku szkolnego.

Rozdział 2
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

        § 5.  Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców
wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego
określone w podstawie programowej. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z
dnia  14  lutego  2017  r.  w  sprawie  podstawy  programowej  wychowania
przedszkolnego;

    § 6.  Celem przedszkola jest:
1)  wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2)  budowanie  systemu  wartości,  w  tym  wychowywanie  dzieci  tak,  żeby  lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
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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;
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) 
10)  budzenie  u  dzieci  miłości  do  małej  i  wielkiej  Ojczyzny  przez  ugruntowanie
uczucia tożsamości narodowej, europejskiej;
11) zapewnienie  dzieciom  lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich
ciekawości,  aktywności i  samodzielności,  a także kształtowanie tych wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

     § 7.  Zadania przedszkola:
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;
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
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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;
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.
        § 8.  Przedszkole realizuje powyższe cele i zadania w ramach 4 obszarów
działalności  edukacyjnej  -  fizycznym,  emocjonalnym,  społecznym,  poznawczym,
dążąc do kształtowania umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się
dzieci  pod koniec wychowania przedszkolnego.
       § 9. Przedszkole  realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego
w  oparciu  o  wybrany  i  zatwierdzony  do  realizacji  program  wychowania
przedszkolnego.
       § 10.  Realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez odpowiedni  dobór
treści,  metod  i    organizacji   pracy   wychowawczo-dydaktycznej  i  opiekuńczej,
uwzględniający potrzeby i możliwości rozwojowe dziecka, w  szczególności:
1)  stosowanie zadań dla dzieci w sytuacjach naturalnych;
2)  wykorzystanie systemu ofert edukacyjnych;
3)  organizowanie zajęć o atrakcyjnych dla dzieci treściach z zastosowaniem
różnorodnych, w miarę możliwości nowatorskich, form i metod pracy;
4)  stawianie  zadań  dostosowanych  do  rzeczywistych  potrzeb,  możliwości
i zainteresowań dzieci;
5)  organizowanie sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu przez dzieci
różnorodnych  kontaktów  społecznych   oraz  wyrażania  własnych  emocji,  myśli  i
wiedzy  w  różnorodnej  twórczości  własnej  –  werbalnej,  plastycznej,    ruchowej,
muzycznej;
6)  ukazanie dzieciom piękna języka ojczystego oraz bogactwa kultury  i  tradycji
narodowej i regionalnej;
7)   upowszechnianie  wiedzy  ekologicznej  wśród  dzieci  oraz   kształtowanie
właściwych  postaw wobec zagadnień ochrony środowiska;
8)  upowszechnienie wiedzy o ruchu drogowym wśród dzieci  oraz  kształtowanie
właściwych  postaw  wobec  problemu  bezpieczeństwa  i  zasad  poruszanie  się  po
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drodze,  organizowanie  nauki  religii,  na  indywidualne  życzenie  rodziców,  zgodnie
z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
      § 11 Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1)  organizację  oddziałów  dla  dzieci  w  zbliżonym  wieku  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)  indywidualizację  tempa  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  wobec  dzieci
niepełnosprawnych,  stosowanie  specyficznej  organizacji  nauki  i  metod  pracy,
prowadzenie  zajęć  zgodnie  z  zaleceniami  Poradni  Psychologiczno-Pedagogicznej
lub  innej  specjalistycznej  i  lekarza  –  odpowiednio  do  stopnia  i  rodzaju
niepełnosprawności dziecka.
        § 12. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1)  pomaga  w  rozpoznawaniu  możliwości  i  potrzeb  rozwojowych  dziecka  oraz
podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
           § 13.  Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-
pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej  przedszkole  udziela  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej.

Rozdział 3
SPRAWOWANIE OPIEKI NAD DZIEĆMI

        § 14. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w
trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2)  zapewnienie  wzmożonego  bezpieczeństwa  w  czasie  wycieczek,  co  określa
Regulamin wycieczek,
3)  zatrudnianie  w  każdym  oddziale  nauczyciela  i  woźnej  oddziałowej,  które  są
odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i
podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,
5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,
6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
         § 15.1. Przy przyprowadzaniu dzieci do przedszkola stosuje się następujące
zasady:
1)  rodzice  dziecka  zobowiązani  są  do  przyprowadzania  dziecka  w  godzinach
ustalonych w umowie z  przedszkolem;
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) rodzice składają pisemne upoważnienie dotyczące osób wskazanych do odbioru
dziecka z przedszkola;
4)  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:
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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  podejmuje
kontakt z rodzicami w celu odebrania dziecka z przedszkola;
4)  powiadomieni  rodzice  są  zobowiązani  do  niezwłocznego  odebrania  dziecka  z
przedszkola.
        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).
         8. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu
nauczycielka zobowiązana jest:
1) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
2) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
3) dokonać notatki o zdarzeniu, potwierdzonej podpisem przez rodzica.
         9. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim
niezwłocznie  prokuratora  i  kuratora  oświaty,  organ  prowadzący,  w  przypadku
zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
         § 16.1. Rodzice dziecka są zobowiązani do odbierania dziecka w godzinach
ustalonych w umowie z  przedszkolem.
          2.  Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców lub inną
upoważnioną przez nich osobę od nauczyciela po  potwierdzeniu zgodności danych
z dokumentem tożsamości.
          3.  Jeśli  rodzice  zdecydują,  aby  dziecko  przyprowadzała  i  odbierała  z
przedszkola inna upoważniona przez nich pełnoletnia osoba zapewniająca mu pełne
bezpieczeństwo, zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia woli  w tym
zakresie, zawierającego m.in. dane osoby upoważnionej. Oświadczenie może zostać
zmienione lub odwołane w każdym czasie.
           4. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola przekazujący dziecko osobie
upoważnionej,  zobowiązany  jest  do  przestrzegania  zapisów  zawartych  w
upoważnieniu.
           § 17.1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po
wyznaczonym  czasie,  nauczyciel  zobowiązany  jest  do  poinformowania  o  tym
dyrektora przedszkola.
            2. W przypadku, gdy sytuacja, o której mowa w ust.1,  nie ma charakteru
sporadycznego, przedszkole podejmuje działania interwencyjne.
            3.  W sytuacji,  gdy  dziecko  nie  zostało  odebrane  z  przedszkola  w
wyznaczonym czasie, nauczyciel podejmuje następujące działania:
1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka;
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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.

4.  Dziecka  nie  wydaje  się  rodzicom  lub  upoważnionej  osobie,  pozostającej  pod
wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego.
5. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie o
ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebranie dziecka z przedszkola.
        § 18. Przedszkole zapewnia dziecku bezpieczeństwo poprzez:
1)  umieszczenie  planów ewakuacji  przedszkola  w widocznym miejscu,  w  sposób
zapewniający łatwy do nich dostęp oraz ogrodzenie terenu przedszkola;
2)  przeprowadzanie  prac  remontowych,  naprawczych  i  instalacyjnych  w
pomieszczeniach przedszkola pod nieobecność dzieci w tychże pomieszczeniach;
3) zapewnienie na terenie przedszkola właściwego oświetlenia, równą nawierzchnię
dróg i przejść oraz instalacji do odprowadzania ścieków i wody deszczowej, zakrycie
otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień odpowiednimi pokrywami lub
trwałe zabezpieczenie w inny sposób;
4) oczyszczanie w okresie zimowym przejść na terenie przedszkola ze śniegu i lodu;
5)  utrzymywanie  urządzeń  higieniczno-sanitarnych  w  czystości  i  w  stanie  pełnej
sprawności technicznej;
6) zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola  właściwego oświetlenia, wentylacji i
ogrzewania;
7) dostosowanie sprzętu, z którego korzystają dzieci, do wymagań ergonomii;
8)  utrzymywanie  kuchni  i  pomieszczeń  zaplecza  kuchni  w  czystości,  a  ich
wyposażenie  we  właściwym  stanie  technicznym  zapewniającym  bezpieczne
używanie;
9)  wietrzenie  pomieszczeń  w  czasie  przerwy  w  zajęciach  przeprowadzanych  z
dziećmi, a w razie potrzeby także w czasie zajęć;
10) zapewnienie opieki podczas zajęć prowadzonych przez Przedszkole;
11) zapewnienie w pomieszczeniach przedszkola temperatury, co najmniej 21°C;
12) wyposażenie przedszkola w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy
wraz z instrukcją o zasadach jej udzielania;
13) zapewnienie dzieciom odpowiedniej liczby nauczycieli oraz właściwego sposobu
zorganizowania  im  opieki  podczas  wyjść  i  wycieczek  poza  teren  przedszkola,  z
zastrzeżeniem niedopuszczalnego realizowania wycieczek podczas burz, śnieżyc i
gołoledzi;
14)  zapewnienie  opieki  dziecku  uległemu  wypadkowi,  sprowadzenia  fachowej
pomocy medycznej oraz udzielania pierwszej pomocy;
15)  respektowanie  bezwzględnego  zakazu  podawania  leków  dziecku  na  terenie
przedszkola bez obecności rodzica.

Rozdział 4
FORMY WSPÓŁRACY Z RODZICAMI

         § 19.1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania: 
1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb;
2) zebrania rodziców organizowane zgodnie z bieżącymi potrzebami,  nie rzadziej
jednak niż 2 razy na rok,
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3) zebrania na tematy wychowawcze lub poświęcone określonemu zagadnieniu z
udziałem zaproszonych specjalistów wg inicjatywy rodziców,
4) spotkania oddziałowe wg planu nauczycielek poszczególnych grup,
5) spotkania indywidualne z wszystkimi nauczycielkami i dyrektorem w określonych
terminach kontakty indywidualne;
6) zajęcia otwarte dla rodziców;
6) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych;
7) redagowanie tablicy informacyjnej  dla rodziców  zawierającej  określenie zadań
realizowanych z dziećmi w poszczególnych grupach jak i sprawy dotyczące ogółu
wychowanków i ich rodziców
8) wystawy prac dziecięcych, kącik dla rodziców.
         2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy
przedszkola  w  sposób  bezpośredni  lub  telefoniczny  oraz  podczas  spotkań  z
nauczycielami oddziału.
         § 20. Zakres zadań przedszkola 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  uzgodnieniu   z  rodzicami  określonych   form  oddziaływań
wychowawczych;
5) udzielanie rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
6)  zapoznawanie  rodziców  z  zadaniami  wynikającymi  z  programu  wychowania
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale; 
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 
8) angażowanie rodziców w działalność przedszkola.
         § 21. Zasady współpracy z rodzicami:
1) rodzice i nauczyciele oraz dyrektor przedszkola współdziałają, w sposób ciągły, 
w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci, rodzice mają prawo do:
a)  znajomości  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego,  zadań
wynikających  z  programu  wychowania  przedszkolnego  realizowanego  w  danym
oddziale i z planu pracy przedszkola, z którymi zapoznawani są przez dyrektora na
pierwszym zebraniu dla rodziców;
b) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi
zapoznawani są w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez gazetki, stronę
internetową , tablicę ogłoszeń;
c) rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju poprzez:
-  uzyskiwanie  od  nauczycielki  bezpośredniej  informacji  na  temat  postępów
edukacyjnych  dziecka,  jego  sukcesów  i  trudności  oraz  przejawianych  zachowań,
zarówno pozytywnych jak i niewłaściwych,
- obserwowanie własnego dziecka, na tle grupy, w trakcie dni i zajęć otwartych 
organizowanych przez nauczycielki,
-  zaznajomienie z wynikami indywidualnej obserwacji dziecka,
-  zaznajamianie z wynikami diagnozy dziecka,
-  udostępnianie kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.  
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Rozdział 5
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

         § 21. Organami przedszkola są:
1) dyrektor przedszkola
2) rada pedagogiczna
3) rada rodziców
         § 22.1. Do kompetencji dyrektora przedszkola w szczególności należy:
1) kierowanie bieżącą działalnością przedszkola i reprezentowanie jej  na zewnątrz;
2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego, dokonywanie oceny pracy nauczycieli 
i  oceny  ich  dorobku  zawodowego,  w  związku  z  uzyskiwaniem  kolejnych  stopni
awansu zawodowego;
3) dopuszczanie do użytku w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego
zaproponowanych przez nauczyciela lub nauczycieli po zasięgnięciu wcześniej opinii
rady pedagogicznej;
4) nadawanie stopnia awansu nauczyciela kontraktowego;
5)  przedstawianie  wyników i  wniosków z  nadzoru   radzie  pedagogicznej  i  radzie
rodziców;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego;
7) współpraca z radą pedagogiczną i radą rodziców;
8) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji  ich zadań i w ich doskonaleniu
zawodowym lub w podnoszeniu kwalifikacji;
 9) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do
realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych;
10) realizacja zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej oraz z zarządzeniami
organów nadzorujących przedszkole;
11)  przedstawienie  do  zaopiniowania  projektu  planu  finansowego  radzie
pedagogicznej i radzie rodziców;
12)  dysponowanie  środkami  określonymi  w  planie  finansowym  przedszkola  i
ponoszenie  odpowiedzialności  za  ich  prawidłowe  wykorzystanie,  a  także  za
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola;
13) zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
14) przyznawanie  nagród i wymierzanie kar porządkowych pracownikom placówki;
15)  występowanie  z  wnioskami,  po  zasięgnięciu  opinii  rady  pedagogicznej,  w
sprawach odznaczeń, nagród i  innych wyróżnień dla nauczycieli  oraz pozostałych
pracowników przedszkola.
16) współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli 
w  organizacji praktyk pedagogicznych.
        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;
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6)  ponosi  odpowiedzialność  za  właściwe  prowadzenie  i  przechowywanie
dokumentacji  przebiegu nauczania,  działalności  wychowawczej  i  opiekuńczej  oraz
innej dokumentacji kancelaryjno- archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
7) W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub
wyznaczony nauczyciel przedszkola. 
          § 22.1.W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym
organem  przedszkola  w  zakresie  realizacji  jej  statutowych  zadań  dotyczących
kształcenia,  wychowania  i  opieki.  W  skład  rady  wchodzą  wszyscy  nauczyciele
zatrudnieni w przedszkolu.
          2. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola;
2)  podejmowanie  uchwał   w  sprawie   eksperymentów  pedagogicznych  w
przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w przedszkolu;
4) przygotowanie projektu nowego statutu albo projektu zmian statutu i uchwalanie
projektu;
5)  wystąpienie  z  wnioskiem  o  odwołanie  nauczyciela  ze  stanowiska  dyrektora
przedszkola;
6)  ustalenie  sposobu  wykorzystania  wyników  nadzoru  pedagogicznego,  w  tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w
celu doskonalenia pracy przedszkola;
7)  podejmowanie  uchwał  w  sprawach  skreślenia  dzieci  z  listy  wychowanków
przedszkola. 
        3.Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)  organizację  pracy  przedszkola  (arkusz  organizacji  przedszkola  na  dany  rok
szkolny),
2) wnioski  dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
innych wyróżnień;
3) propozycje dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć
w  ramach  wynagrodzenia  zasadniczego  oraz  dodatkowo  płatnych  zajęć
wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
4)  dopuszczenie  do  użytku  w  przedszkolu  zaproponowanego  przez  nauczycieli
programu wychowania przedszkolnego;
5) pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego.
         4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w
obecności co najmniej połowy liczby jej członków.
         5. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub
tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.
          6. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej zobowiązane są do
nieujawniania  spraw  poruszanych  na  zebraniach,  które  mogą  naruszyć  dobro
osobiste  dzieci  lub  ich  rodziców,  a  także  nauczycieli  i  innych  pracowników
przedszkola.
           § 23. Strukturę rady pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i
uchwalania decyzji oraz stanowisk przez radę pedagogiczną, ramowy plan zebrań,
ramowy porządek zebrania oraz sposób protokołowania zebrań określa Regulamin
Rady Pedagogicznej.
           §  24.1.W przedszkolu  działa  rada rodziców stanowiąca reprezentację
rodziców wychowanków. 
            2.Członkowie rady rodziców wybierani są co roku podczas zebrań oddziałów,
po jednym przedstawicielu rad oddziałowych. 
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            3. Rada rodziców wykonuje swoje zadania zgodnie z uchwalonym przez
siebie Regulaminem Rady Rodziców. Regulamin określa strukturę i tryb pracy rady,
tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz ich przedstawicieli do rady
rodziców.
           § 25. 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; 
3)  opiniowanie  programu  i  harmonogramu  poprawy  efektywności  kształcenia  lub
wychowania przedszkola, o którym mowa w odrębnych przepisach.
             § 26.1. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej, dyrektora
przedszkola, organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny
z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 
             2. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców
gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 
            3.Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
             § 27.1.Organy przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji
w granicach swoich kompetencji.
             2. Organy przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie
planowania i realizacji celów i zadań przedszkola.
             3. Współdziałanie organów przedszkola odbywa 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.
            4. Koordynatorem współdziałania organów jest dyrektor przedszkola.
            5. Współdziałanie organów przedszkola obejmuje w szczególności:
1)  zapewnienie  możliwości  wykonywania  kompetencji  określonych  w  przepisach
prawa i w statucie przedszkola poprzez:
a) udzielanie pomocy organizacyjnej i obsługi administracyjnej;
b) organizację zebrań przedstawicieli organów przedszkola;
c) możliwość występowania z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw przedszkola;
d) rozpatrywanie wniosków i opinii na zebraniach organów;
2) opiniowanie lub uzgadnianie podejmowanych działań w przypadkach określonych
przepisami prawa, niniejszym statutem i regulaminami poszczególnych organów;
3 ) bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o podejmowanych i
planowanych działaniach poprzez:
a) uczestnictwo przedstawicieli organu w zebraniach innych organów;
b) kontakty indywidualne przewodniczących organów.
           6. Formy, sposoby i terminy komunikowania się organów przedszkola ustala
dyrektor przedszkola.
          § 28.Organy między sobą ustalają formy rozstrzygania sporów poprzez:
1)  dopuszczenie  możliwości  powołania  komisji,  w  której  skład  wchodzi  mediator
zaakceptowany przez strony sporu;
2)  komisja,  o  której  mowa  po  zapoznaniu  się  z  istotą  sprawy,  ma  prawo  do
przeprowadzenia  postępowania  wyjaśniającego  według  ustalonych  przez  siebie
zasad;
3) rozstrzygnięcia komisji są wiążące dla stron sporu;
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4) w przypadku wyczerpania możliwości rozwiązania sporu na terenie przedszkola
każda ze stron ma prawo odwołać się do organu prowadzącego lub sprawującego
nadzór pedagogiczny, w zależności od właściwości rzeczowej przedmiotu sporu.

Rozdział 6
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA

           § 29.1.Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony
z dzieci  w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień,
rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

     2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25.
     3. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący. 

            4. Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku, od
godziny 6.30 do 16.30
           5. Dzieci  przebywają w przedszkolu nie dłużej niż 10 godzin dziennie,
            6. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej nie jest krótszy
niż 5 godzin,
            7. Roczne przygotowanie przedszkolne nie może trwać krócej niż 5 godzin
dziennie,
           8. Po godzinie 16 istnieje możliwość prowadzenia w przedszkolu dyżurów.
            9. W czasie absencji nauczycieli, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu
grup dziecięcych, jednak liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć
25 i opiekę nad nimi sprawuje zawsze nauczyciel.
           10.Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
zaopatrzonego w urządzenia i przybory do zabaw i zajęć ruchowych dostosowanych
do wieku i możliwości rozwojowych dzieci. 
           11.  Przedszkole   funkcjonuje   przez  cały  rok  szkolny,  z   wyjątkiem
wakacyjnej    przerwy (w lipcu  lub  sierpniu)  zatwierdzanej  corocznie  przez  organ
prowadzący,  na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców, w arkuszu
organizacyjnym na dany rok szkolny.
           12.  W  czasie  przerwy  wakacyjnej  dzieci  korzystają  z  przedszkola
dyżurującego;
           13.  Przedszkole  pracuje  w  godzinach  zatwierdzonych  przez  organ
prowadzący placówkę, na wniosek dyrektora przedszkola, na dany rok szkolny. 
           14. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na
podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego przez dyrektora
do użytku .
          15.  Dopuszcza  się  możliwość  przyjęcia  do  przedszkola  dziecka
niepełnosprawnego,  jednakże  pod  warunkiem  włączenia  go  do  grupy  dzieci
zdrowych.
         16 Przedszkole  jest przedszkolem wielooddziałowym. 
         17. W przedszkolu funkcjonuje 8 oddziałów całodziennych.
          18.  Godzina  zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60
minut.
         19. 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 minut;
2) z dziećmi w wieku 5- 6 lat – około 30 minut.
        20. Do realizacji zadań statutowych przedszkole posiada:
1)  8 sal zabaw;
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2)  ogród przedszkolny;
3)  sala korekcyjna;
4) duży hol
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze;
6) kuchnię;
7) szatnie dla dzieci;
8) pomieszczenia higieniczno - sanitarne;
        21. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają
odrębne przepisy.        
         § 30.1.Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku
szkolnym  określa  arkusz  organizacji  przedszkola  opracowany  przez  dyrektora
przedszkola,  zaopiniowany  przez  radę   pedagogiczną,  związki  zawodowe,  organ
sprawujący nadzór pedagogiczny. Arkusz zatwierdza organ prowadzący.
        2.Organizację pracy przedszkola  określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
dyrektora  przedszkola,  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną,  z  uwzględnieniem
wymagań  zdrowia  i  higieny  pracy,  możliwości  organizacyjnych  oraz  oczekiwań
rodziców lub opiekunów prawnych.
       3. W przedszkolu  obowiązuje następujący ramowy rozkład dnia:
1) ranek: schodzenie się dzieci,  sytuacje edukacyjno-wychowawcze organizowane
przez dzieci lub inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w
małych  zespołach,  praca  indywidualna  korekcyjno-kompensacyjna  w  zakresie
wspomagania  rozwoju,  zabawy  dowolne  w  kącikach  zainteresowań,  zabawy
konstrukcyjne  i  manipulacyjne,  zabawy  poranne  i  ćwiczenia  ruchowe,  czynności
samoobsługowe, śniadanie;
2)  przedpołudnie:  sytuacje  edukacyjno-wychowawcze  organizowane  przez
nauczycielkę  z  uwzględnieniem  propozycji  dzieci,  zabawy  tematyczne  i  dowolne
rozwijające różne formy aktywności dziecięcej zgodnie z wrodzonym potencjałem  i
możliwościami rozwojowymi, spacery i wycieczki edukacyjne, wycieczki  , pobyt na
świeżym  powietrzu,  czynności  samoobsługowe,  obiad,  różne  formy  relaksu
(ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające);
3)  popołudnie:  poobiedni  odpoczynek  lub  leżakowanie,  praca  indywidualna
z dziećmi ze szczególnym uwzględnieniem pracy z dzieckiem zdolnym oraz działań
profilaktycznych,  stymulujących,  kompensacyjnych  i  korekcyjnych,  zajęcia
dodatkowe,  wspólne  zabawy  ruchowe  i  ze  śpiewem,  swobodne  działania  dzieci,
pobyt w ogrodzie przedszkolnym, podwieczorek, rozchodzenie się dzieci.
           4. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla
tego oddziału  szczegółowy  rozkład   dnia   z   uwzględnieniem   specyfiki   oddziału,
potrzeb   i    zainteresowań  dzieci  oraz  proporcji  zagospodarowania  czasu
przebywania w przedszkolu i na dworze. 
         5. Ramowy rozkład dnia zawiera:
1) godziny pracy przedszkola;
2) godziny pracy poszczególnych oddziałów;
3) godziny posiłków;
4)  harmonogram  zajęć  dodatkowych  organizowanych  w  ramach  środków
finansowych przedszkola, w tym religii oraz obowiązkowej, bezpłatnej nauki języka
angielskiego;
        6.Rozkład dnia oddziału uwzględnia:
1)propozycje  czasowe  między  formami  proponowanymi  przez  nauczyciela,
swobodną zabawą dziecka;
2) potrzebę odpoczynku w zależności od wieku dziecka;
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3)potrzebę codziennego przebywania na powietrzu w zależności od pogody;
4)godziny posiłków
          § 31.1.Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola umieszczone są
w szczegółowym rozkładzie dnia każdego oddziału na dany rok szkolny.
          2.W przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i
możliwości rozwojowych dziecka. 
           3. 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 08.00- 13.00, na zasadach
określonych w statucie przedszkola.

    § 32.1.Zasady wnoszenia opłat:
1) opłata za przedszkole składa się z 2 części: opłaty za przygotowanie posiłków
oraz opłaty za żywienie;
2)  szczegółowe zasady naliczania,  pobierania i  zwracania opłat  reguluje  uchwała
Rady Miasta i Gminy Kępno. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani
na zebraniu organizacyjnym na początku każdego roku szkolnego. Teksty uchwał są
udostępnione  i  omawiane  na  indywidualne  życzenie  rodzica  przez  dyrektora
przedszkola;
3) działalność żywieniowa przedszkola jest płatna w całości przez rodziców dziecka;
4)  opłatę za miesiące wakacyjne (lipiec,  sierpień)  rodzice regulują  w przedszkolu
dyżurnym, z którego korzystało dziecko;
5) rezygnację z pobytu dziecka w przedszkolu należy zgłaszać, w formie pisemnej, w
terminie do końca miesiąca, w którym dziecko przestaje uczęszczać do przedszkola.
Zgłoszenie  rezygnacji  po  rozpoczęciu  następnego  miesiąca  powoduje  naliczenie
opłaty stałej za ten miesiąc;
6) opłata za przedszkole wpłacana jest w nieprzekraczalnym terminie do 20. dnia
każdego miesiąca w dniach wyznaczonych przez dyrekcję przedszkola. 
7) opłata pobierana jest „z góry” za dany miesiąc. 
8) opłata  jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy w terminie 14 dni od
daty wystawienia faktury.
9))  zaległość  w  opłatach  za  przedszkole  wynosząca miesiąc  jest  podstawą  do
skreślenia dziecka z ewidencji dzieci uczęszczających do przedszkola,
10) Pracownicy kuchni korzystają z posiłków nieodpłatnie.

Rozdział 7
ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA

       § 33.1 Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych ,pomocniczych i obsługi:

1) dyrektor
2) nauczyciele
3) pracownicy  samorządowi  zatrudnieni  na  stanowiskach  urzędniczych

i obsługowych :
a) starszy intendent
b) intendent
c) szef kuchni
d) starszy kucharz
e) pomoc kuchenna 
f) pomoc nauczyciela
g) starszy woźny
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h) woźny  
               
        2. Nauczycieli oraz pracowników,  o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia
z  zachowaniem odrębnych przepisów dyrektor przedszkola.
        3.Pracownicy  pedagogiczni  oraz  pozostali  pracownicy  przedszkola  są
zatrudniani  według  potrzeb  na  podstawie  zatwierdzonego  na  dany  rok  szkolny
arkusza organizacyjnego. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ
prowadzący  przedszkola  w  zależności  od  ilości  dzieci,  potrzeb  i  wymogów
organizacyjnych placówki.
         4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz pracowników
zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i pomocniczo -obsługowych  określa
dyrektor przedszkola w zakresach czynności.

   5. Pracownicy przedszkola wykorzystują urlop wypoczynkowy w czasie 
planowej wakacyjnej przerwy w pracy przedszkola. W wyjątkowych wypadkach urlop
może być udzielony w innym terminie. 
           6. Każdy pracownik przedszkola jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo i
zdrowie dzieci.
           7. W przypadku  nieobecności osób lub w związku z zaistniałą potrzebą
(skorzystanie z toalety, skorzystanie z telefonu ) wyznacza się na  zastępstwo inną
osobę  spośród  pracowników  pedagogicznych,  personelu  administracyjnego  lub
obsługi, która przejmuje pełną odpowiedzialność  za powierzone jej dzieci w czasie
pobytu w sali ,na dworze oraz wykonuje czynności wykraczające poza  wyznaczone
obowiązki.
            8. Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zachowania tajemnicy
służbowej  w  zakresie  dotyczącym  spraw  wychowanków  i  wybranych  aspektów
działalności placówki.
           9. W przedszkolu  za zgodą organu prowadzącego utworzono stanowisko
wicedyrektora.
          10. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch
nauczycieli, z których jeden pełni rolę nauczyciela wychowawcy, zależnie od czasu
pracy oddziału i realizowanych zadań. 
           11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli do spraw nowelizacji statutu,
którego zadaniem jest:
1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem uwagi
na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu,
2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej projektu
zmian w statucie.
            § 34.1 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 przedszkola o wypadku dziecka;
7)planowanie  i  prowadzenie  pracy  wychowawczo-dydaktycznej  oraz
odpowiedzialność za jej jakość i efekty, a w szczególności:
a) realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 b) dbanie o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu ze szczególnym
uwzględnieniem wycieczek, spacerów i pobytu dzieci na powietrzu;
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 c) indywidualizację oddziaływań w stosunku do poszczególnych wychowanków;
d)  wprowadzanie  zmian  do  swojej  pracy,  poszukiwanie  nowych  pomysłów
wzmacniających aktywność dziecka i jego zainteresowania.
8) ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez: 
a)  udział  w  konferencjach  metodycznych  i  zespołach  samokształceniowych   w
spotkaniach z różnymi specjalistami w formie seminariów, wykładów lub zajęć  o
charakterze warsztatowym;
b) czytanie na bieżąco literatury fachowej wiążącej się z problematyką rozwoju 
i edukacji dzieci w wieku przedszkolnym.
9)  prowadzenie  na  bieżąco  dokumentacji  pedagogicznej  oddziału  zgodnie  z
odrębnymi przepisami:
 a) dziennika zajęć;
 b) arkuszy obserwacji pedagogicznej;
 c) arkuszy diagnostycznych do dokonywania diagnozy dziecka ,
 d) tygodniowych planów pracy z dziećmi,
 e) dokumentacji własnego rozwoju zawodowego,
 f) dzienników zajęć indywidualnych i specjalistycznych (jeśli takie zajęcia są 
prowadzone),
10)  prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie  i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji
które obejmuje:
a)rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
b) prowadzenie bieżącej diagnostyki;
c)  wspieranie  rozwoju  dziecka  poprzez  organizowanie  pracy  indywidualnej  z
dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
d)dokumentowanie  prowadzonych  czynności   zgodnie  ze  sposobem  określonym
przez radę pedagogiczną (arkusze obserwacji).
11) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  w roku
poprzedzającym naukę w klasie  pierwszej  szkoły podstawowej oraz sporządzenie
informacji dla rodziców;
12) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno
– pedagogiczną, zdrowotną i inną, która obejmuje w szczególności:
 a)  organizowanie  spotkań  dla  rodziców  ze  specjalistami   (psycholog,  lekarz,
pedagog);
b) udział w omówieniu pracy ze specjalistą.
13) współdziałanie z rodzicami dziecka w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z
uwzględnieniem  prawa  rodziców  do  znajomości  podstawy  programowej,  zadań
wynikających w szczególności z  programu  wychowania  przedszkolnego,
realizowanego w danym oddziale  i  prawa do uzyskiwania  informacji  dotyczących
dziecka, jego zachowania i rozwoju, w celu:
 a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka;
  b)bieżącego  informowania  o  rozwoju,  postępach,  problemach  i  osiągnięciach
dziecka, wynikach diagnozy przedszkolnej;
  c) ustalenia odpowiednich, właściwych i jednolitych form współpracy w działaniach
wychowawczych  wobec  dziecka,  wspomaganiu  go  w  osiąganiu  gotowości  do
podjęcia nauki w szkole;
d) włączenia rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.           
         § 35.1 Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej
i  metodycznej  ze  strony  dyrektora  przedszkola,  wyspecjalizowanych  placówek  i
instytucji naukowo-oświatowych.
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        2.  Nauczyciel  zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez
dyrektora przedszkola 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.
        § 36.1 Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają
pracownicy administracyjno-obsługowi przedszkola.
         2. Pracownik 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.
         3. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku,
3)  przestrzegać  przepisów  oraz  zasad  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  a  także
przepisów przeciwpożarowych;
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
         § 37.1  W przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora.
         2. Wicedyrektor posiada następujące uprawnienia:
1)  kontroluje  systematycznie  nauczycieli  w  zakresie  pracy  opiekuńczo  –
wychowawczej i dydaktycznej oraz pełnienia dyżurów podczas spożywania posiłków
przez dzieci;
2)  nadzoruje  specjalistów  zatrudnionych  w  przedszkolu  z  realizacji  zadań
określonych w planie pracy przedszkola.
         3. Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:
1) sporządzanie projektu planu pracy przedszkola na dany rok szkolny;
organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej  w  przedszkolu  zgodnie  z
przyjętym  planem pracy;
2)  nadzór  nad  działalnością  komisji  rekrutacyjnych  prowadzących  rekrutację  do
przedszkola na dany rok szkolny; ustalenie godzin pracy wychowawców;
3)  ustalenie,  w  porozumieniu  z  wychowawcami  oddziałów  oraz  intendentem,
harmonogramu posiłków dla dzieci;
4)  sprawowanie  nadzoru  pedagogicznego nad nauczycielami,  zgodnie  z  planem
nadzoru pedagogicznego;
5) nadzorowanie przebiegu imprez organizowanych w przedszkolu;
systematyczna kontrola dzienników przedszkola  i  dzienników  innych  zajęć  oraz
dzienników specjalistów;
6) planowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli;
sporządzanie  miesięcznych  wykazów  przepracowanych  godzin 
ponadwymiarowych   i zastępstw doraźnych;
7)  przedstawianie  dyrektorowi  i  radzie  pedagogicznej  co  najmniej  raz  w   roku
szkolnym analizy wynikającej  z  prowadzonego nadzoru w przedszkolu w zakresie
kompetencji , formułowanie wniosków do dalszej pracy;
8)  współpraca  z  nauczycielami,  pedagogiem,   logopedą,  terapeutą
pedagogicznym i innymi pracownikami  oraz personelem kuchni i pielęgniarką;
9)  współpraca  z  rodzicami,  w  szczególności  przez  okazywanie  pomocy  
w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych;
10) współpraca z radą rodziców (udział w zebraniach rady rodziców w razie potrzeb);
realizacja zadań wynikających z zakresu obowiązków nauczyciela;
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wykonywanie innych obowiązków i zadań zleconych przez dyrektora zgodnych  
z umową o pracę i przepisami prawa;
       4. Wicedyrektor odpowiada służbowo przed dyrektorem, w szczególności za: 
1) za całokształt pracy przedszkola;
2) za pełną i terminową realizację powierzonych zadań.             
        §  38.1 Szczegółowy  zakres  obowiązków  pracowników  niebędących
nauczycielami ustala dyrektor przedszkola.
2. Do zadań starszego intendenta i intendenta należy w szczególności:

1) Zaopatrzenie przedszkola w niezbędne artykuły żywnościowe oraz środki
czystości  i  artykuły  handlowe  zgodnie  z  przepisami  o  zamówieniach
publicznych.

2)  Prowadzenie magazynów: żywnościowego, podręcznego i gospodarczego.
3)  Uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów.
4) Na bieżąco sporządzanie  raportów  żywieniowych i  przedkładanie ich  jdo

zatwierdzenia, co miesiąc sporządzanie  zestawień  magazynowych..
5) Naliczanie   i  sporządzanie  dokumentacji  dotyczącej  odpłatności za usługi

świadczone przez przedszkole zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Prowadzi dokumentację związaną z 
7) Odpowiada  materialnie  za  stan  powierzonego  majątku  zgromadzonego  we

wszystkich  magazynach  oraz  za  ewentualne  straty  powstałe   wskutek
nieodpowiedniego  przechowywania produktów spożywczych i towarów 

3.  Do  zadań  szefa kuchni  należy w szczególności :

1) Przygotowuje  smaczne, zdrowe ,kaloryczne i estetyczne posiłki zgodnie z normami 
dla wieku przedszkolnego  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i schematem 
żywienia dzieci . 

2) Przygotowuje posiłki   punktualnie na określoną godzinę  zgodnie  z harmonogramem
godzinowym  obowiązującym w przedszkolu . 

3)   Przygotowuje i odpowiada za  zgłoszone do realizacji  diet  zgodnie  z  zaleceniami  
lekarskimi  i rodziców dla  dzieci przedszkolnych .

4) Przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór w raportach żywieniowych dba o 
ich racjonalne wykorzystanie i zużycie zgodne z normami.

5) Kieruje  ,planuje i organizuje pracę  kuchni. Odpowiada za rzetelne wykonywanie 
obowiązków  zatrudnionych kucharek i pomocy kuchennych.

6) Pobiera i opisuje próby pokarmowe zgodnie z przepisami.
7) Czuwa  nad właściwą eksploatacją sprzętu kuchennego i stanem higieniczno-

sanitarnym  kuchni i przydzielonych pomieszczeń .
8) Zgłasza uwagi na temat pracy osób odpowiedzialnych za żywienie , jakość produktów

do spożycia oraz posiłków.
9) Decyduje o organizacji pracy kuchni .

10) Odpowiada służbowo przed dyrektorem  i  w-ce dyrektorem  przedszkola oraz  
Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczna w Kępnie za przestrzeganie przepisów
prawa  wynikających  z aktualnych norm  żywienia dla dzieci przedszkolnych.

11) Przestrzega   instrukcji HACAP i Dobrych  Praktyk Higienicznych przez  wszystkie 
osoby zatrudnione do pracy w kuchni.

12) Zniszczenie sprzętu w wyniku niewłaściwego użytkowania, braku nadzoru i 
zabezpieczenia.

13) Przestrzeganie dyscypliny pracy, przepisów HACAP, BHP i  P/Poż  , własna i 
podległych pracowników.  Czuwanie nad terminowością badań lekarskich 
pracowników zatrudnionych  w kuchni.
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 4. Do zadani starszej kucharki i kucharki należy:

1) Pomaga w przygotowaniu smacznych, zdrowych , kalorycznych i estetycznych posiłków
(obróbka wstępna i termiczna potraw) , zgodnie z normami dla wieku przedszkolnego

2) Pomaga w wydawaniu posiłków  punktualnie na określoną godzinę zgodnie z 
harmonogramem godzinowym obowiązującym w przedszkolu .

3) Przygotowuje i odpowiada za zgłoszone do realizacji diety zgodnie z zaleceniami 
lekarskimi                       i rodziców dla dzieci przedszkolnych 

4) Obróbkę produktów przeprowadza w  oznakowanych miejscach i stanowiskach.
5) Utrzymuje w idealnej czystości sprzęt i naczynia kuchenne.
6) Utrzymuje w idealnej czystości ( kuchnię, pomieszczenia kuchenne, korytarz i wejście 

gospodarcze i  wc dla personelu kuchennego )stosowanie z planem mycia  i 
dezynfekcji.

7) Myje i wyparza naczynia w rozdzielni posiłków po podwieczorku z oddziałów  
przedszkolnych.

8) Dba o estetyczny wygląd  i higienę osobistą ( biały fartuch, czepek, obuwie 
profilaktyczne)

9) Przestrzega przepisów HACAP i Dobrych Praktyk Higienicznych obowiązujących           
w przedszkolu.

10) Przestrzega dyscypliny pracy i przepisów BHP i P/Poż.
11) Zastępuje szefa kuchni podczas jego nieobecności i wykonuje wszystkie jego zadania 

oraz organizuje pracę kuchni.
Wykonuje wszystkie inne zadania powierzone przez szefa kuchni i dyrektora.

12) Odpowiada Służbowo przed dyrektorem  i  w-ce dyrektorem  przedszkola , intendentem
( podczas zastępstwa za szefa kuchni   przed Powiatową Stacją Sanitarno  
Epidemiologiczną   w Kępnie za przestrzeganie przepisów prawa wynikających z 
aktualnych norm żywienia dla dzieci przedszkolnych .

13) Przestrzega  instrukcji HACAP i Dobrych  Praktyk Higienicznych .
14) Odpowiada  za  sprzęt w wyniku niewłaściwego użytkowania,.
15) Przestrzega dyscypliny pracy, przepisów HACAP, BHP i  P/Poż  .

5.  Do zadań pomocy kuchennej należy: 
1) pomaga w przygotowaniu posiłków ( obróbka wstępna i termiczna potraw).
2) Obróbkę produktów przeprowadza w oznakowanych miejscach 

             i stanowiskach.
3) Utrzymuje w idealnej czystości sprzęt i naczynia kuchenne.
4) Utrzymuje w idealnej czystości kuchnię , pomieszczenia kuchenne  zgodnie z

planem mycia i dezynfekcji obowiązującym w przedszkolu.
5) Myje i wyparza naczynia w rozdzielni posiłków dla oddziałów przedszkolnych.
6) Dba o estetyczny wygląd i higienę osobistą .
7) Przestrzega przepisów HACAP i Dobrych Praktyk Higienicznych 

obowiązujących w przedszkolu.
8) Przestrzega dyscypliny pracy i przepisów BHP i P/Poż
9) Wykonuje wszystkie inne polecenia powierzone przez szefa kuchni i 

dyrektora.
10)Odpowiada służbowo przed dyrektorem i w-ce dyrektorem przedszkola.
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 6. Do zadań pomocy nauczyciela należy:
1) utrzymanie czystości w przydzielonej sali  dydaktycznej oraz należących do niej
pomieszczeniach(łazienka,  szatnia,  mycie  okien  zgodnie  z  planem  mycia  i
dezynfekcji obowiązującym w przedszkolu);
2) utrzymanie porządku w dodatkowo przydzielonych pomieszczeniach przedszkola
zgodnie z planem mycia i dezynfekcji;
3) podawanie dzieciom posiłków;
4) zmywanie naczyń po posiłkach, wyparzanie. Utrzymanie w czystości  rozdzielni
posiłków;
5) pomaganie w ubieraniu i rozbieraniu dzieci;
6) pomaganie nauczycielce w organizowaniu zajęć oraz uczestniczenie w spacerach
i wycieczkach;
7) branie czynnego udziału w uroczystościach przygotowanych przez nauczycielkę
i przez całe przedszkole;
8) obsługiwanie i pomoc dzieciom w przypadku zabrudzeń fizjologicznych;
9) nie udzielanie  rodzicom żadnych informacji dotyczących zachowania się dziecka
w przedszkolu.
10) wykonanie zleconych przez dyrektora zadań za pracownice nieobecne w pracy.
11) zgłaszanie uwag  intendentce lub kucharce w sprawie jakości i ilości podawanych
dzieciom posiłków.
12) zgłaszanie  uwagi o wadach i awariach sprzętu elektromechanicznego, mebli i
innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

 7.  Do zadań woźnego i starszego woźnego  należy w szczególności:
1) utrzymanie czystości na terenie przedszkola;
3)  poranne  otwieranie  wietrzenie  pomieszczeń  dydaktycznych    do  prowadzenia
zajęć,  a  po  zakończonej  pracy  zamykanie  okien,  drzwi  we  wszystkich
pomieszczeniach.
4) informowanie przełożonych o wszelkiego rodzajach zauważonych uszkodzeniach
sprzętu i instalacji;
5) reagowanie i podejmowanie stosownych działań w zakresie bezpieczeństwa, w
przypadku przebywania na terenie przedszkola osób stwarzających zagrożenie dla
bezpieczeństwa innych;
6)  wykonywanie  innych  czynności  i  zadań  zleconych  przez  dyrektora  lub  w-ce
dyrektora, zgodnych z umowa o pracę i przepisami prawa;
7) konserwacja sprzętu w przedszkolu (meble, ławki, krzesła, drzwi, wieszaki, bramki,
ogrodzenie, tablice, pomoce dydaktyczne, zamki, drzwi, kosiarka, sprzęt sportowy i
znajdujący się na placach zabaw;
8) przestrzeganie instrukcji  obsługi sprzętu ze szczególnym zwróceniem uwagi na
sprzęt elektryczny, montaż zakupionego sprzętu i wyposażenia przedszkola, o ile jest
to konieczne;
9)  dokonywanie  codziennego  przeglądu  przedszkola,  wyszukiwanie  usterek   
i niezwłoczne ich usuwanie w miarę potrzeby;
10) powiadamianie firmy dokonującej konserwacji  o konieczności usunięcia przez
nich usterek i awarii;
11) mocowanie obrazów, tablic, karniszy i innych przedmiotów na ścianach wewnątrz
budynku;
12) przenoszenie mebli i innych przedmiotów na terenie przedszkola;
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13)  zakup  artykułów  metalowych,  budowlanych  i  innych  niezbędnych  do
dokonywania napraw;
14) utrzymanie w porządku,  czystości i dobrym stanie technicznym narzędzi i innych
przedmiotów służących do dokonywania napraw;
15) informowanie przełożonych o zauważonych uszkodzeniach i awariach na terenie
przedszkola;
17) dozór budynku przedszkola i terenu wokół przedszkola
18) zamykanie i otwieranie bram i furtek prowadzących na teren przedszkola;
19) usuwanie nieczystości na terenie przedszkola 
20) odśnieżanie dojścia do budynku przedszkola, zapobieganie skutkom gołoledzi;
21) pielęgnowanie trawników i kwietników;
22)  w  sytuacjach  awaryjnych  zabezpieczanie  miejsca  awarii  i  wezwanie
odpowiednich służb;
23) wykonywanie drobnych prac naprawczych, malarskich i porządkowych na rzecz
placówki;
24) codzienny przegląd terenu wokół przedszkola;
25)  wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  przełożonych,  zgodnych  z
umową o pracę i przepisami prawa.
10) wykonanie zleconych przez dyrektora zadań za pracownice nieobecne w pracy.
11) zgłaszanie uwag  intendentce lub kucharce w sprawie jakości i ilości podawanych
dzieciom posiłków.
12) zgłaszanie  uwagi o wadach i awariach sprzętu elektromechanicznego, mebli i
innych urządzeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

Rozdział 8
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI

           § 37.1 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)  doświadczania  konsekwencji  własnego  zachowania  (ograniczonego  względami
bezpieczeństwa);
7) rozwoju z uwzględnieniem zainteresowań, możliwości i potrzeb;
8) nagradzania wysiłku;
9) ciągłej opieki ze strony nauczyciela;
10) współpracy nauczyciel – dziecko opartej  na poszanowaniu godności osobistej
dziecka;
11)  ochrony  przed  wszelkimi  formami  wyrażania  przemocy  fizycznej  bądź
psychicznej;
12) spełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego.
         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;
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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  przedszkola  według
określonej procedury:
1) skargi przyjmuje i rozpatruje dyrektor przedszkola;
2) odpowiedź udzielana jest do 7 dni w formie pisemnej;
3) w przypadku niezadowalającego rozpatrzenia skargi rodzic ma prawo ponownego
jej  skierowania  do  organu  prowadzącego  lub  organu  sprawującego  nadzór
pedagogiczny.
            § 38.1 Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy
wychowanków w przypadku:
1) niedostosowania dziecka do grupy (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 psychologiem 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.
              2. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w
przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.
              3.  Skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej
przedszkola.
              4.  Decyzję o skreśleniu dziecka z listy  wychowanków przedszkola
przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.
             § 38.1 W przypadku zaległości w wysokości trzykrotności opłaty stałej,
dyrektor przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do
zapłaty, wykreśla dziecko z rejestru (wykazu) dzieci przedszkola.
             2. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne
przygotowanie przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane
jest z urzędu do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w  obwodzie
której dziecko zamieszkuje.
             3. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci przedszkola i obowiązku
realizacji  przez  nie  rocznego  przygotowania  przedszkolnego  w  oddziale
przedszkolnym,  w  szkole  podstawowej  w  formie  pisemnej  dyrektor  przedszkola
przekazuje rodzicom.
              4. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci przedszkola stanowi
także:
1) rezygnacja rodzica z usług przedszkola;
2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki;
3)  umieszczenie  dziecka  w  innym  przedszkolu  (w  wyniku  przeprowadzonej
rekrutacji);
4)  niezgłoszenie  się  dziecka  w  okresie  dwóch  tygodni  po  rozpoczęciu  roku
szkolnego.

Rozdział 9
PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW
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           § 39 Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:
1)  zapoznawania  się  z  zadaniami  wynikającymi  z  planu  pracy  przedszkola  oraz
programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale;
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka;
3)  uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli,  pedagoga  w  rozwiązywaniu
problemów wychowawczych, doborze metod udzielania pomocy;
4) przekazywanie dyrektorowi przedszkola wniosków dotyczących pracy przedszkola;
5)  przekazywanie  opinii  na  temat  pracy  przedszkola  organowi  prowadzącemu  i
organowi  sprawującemu  nadzór  pedagogiczny  poprzez  swoje  przedstawicielstwo
(radę rodziców)
6)  prowadzenia  tak  zwanej  edukacji  domowej,  rozumianej  jako  zezwolenie  na
spełnianie przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza
przedszkolem w trybie odrębnych przepisów;
7)  realizacji  indywidualnego  obowiązkowego  rocznego  przygotowania
przedszkolnego ich dziecka w trybie odrębnych przepisów.
           § 40. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie postanowień niniejszego statutu;
2) przyprowadzanie do przedszkola dziecka bez objawów chorobowych;
3)  przyprowadzanie  i  odbieranie  dzieci  z  przedszkola  w godzinach  ustalonych  w
umowie z przedszkolem;
4) terminowe uiszczanie odpłatności za korzystanie z usług przedszkola.

Rozdział 10
CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA

             § 41. 1.Przedszkole posiada hymn o treści:
1)Jest w naszym mieście takie przedszkole, 
    co długoletnią tradycję ma.
   Jeśli zapytasz każdy odpowie,
    że to przedszkole nr 2.
   refren: Najstarsze, najukochańsze przedszkole nr 2
               bezpieczne i radosne przedszkole nr 2
2) Tu szybko mija deszczowa jesień,
    Mroźna zima i ciepła wiosna.
    Tu każda chwila jest jak z bajki,
    zaczarowana i radosna
refren: Najstarsze, najukochańsze przedszkole nr 2
            bezpieczne i radosne przedszkole nr 2
4) Dobrze wspomina je mój dziadek,
   dobrze wspominać będę ja.
   Bo warte wspomnień jest na pewno
   nasze przedszkole nr 2
refren: Najstarsze, najukochańsze przedszkole nr 2
            bezpieczne i radosne przedszkole nr 2
             2. Hymn jest uroczyście odśpiewany podczas następujących uroczystości:
1) pasowanie na przedszkolaka;
 2) zakończenie przedszkola dla 6-latków. 
              § 42.1. Przedszkole jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą
zgodnie z tradycjami narodu polskiego.
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          2. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi
państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli. 
         3.  Dzieci zapoznają się z właściwymi formami zachowania się wobec godła
państwowego w miejscach publicznych.
         4.  Uroczystości  przedszkolne,  podczas  których  eksponuje  się  symbole
narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i  kształtować poszanowanie
dla symboli narodowych. 
        5. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. 
        6. Flagę umieszcza się w miejscu widocznym.
        7. W przypadku ogłoszenia żałoby narodowej flagę należy przewiązać kirem. 

Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

       § 42.1Przedszkole  używa pieczęci zawierającej pełną nazwą przedszkola:         

                                          PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2
                                                               w Kępnie
                                             ul. Wawrzyniaka 40, 63-600 Kępno
                                                        tel. (0-62) 78-222-36
                                           NIP 619-19-03-318. Regon 251591311
        2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych

w rozporządzeniu  w  sprawie  sposobu  prowadzenia  przez  publiczne  przedszkola,
szkoły i  placówki  dokumentacji  przebiegu nauczania, działalności  wychowawczej  i
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.
        3.  Statut  przedszkola  dostępny  jest  na  stronie  internetowej  przedszkola
www.przedszkolenr2.kepno.pl
         § 43. 1. Działalność przedszkola finansowana jest przez Urząd Miasta i Gminy
Kępno
         2. Działalność przedszkola może być współfinansowana z dobrowolnych opłat
ponoszonych  przez  rodziców   uczniów  a  także  środków  finansowych
przekazywanych przez darczyńców.
         3. Przedszkole może pozyskiwać środki finansowe ze środków z funduszy
unijnych.
         4. Przedszkole może gromadzić środki finansowe na rachunku dochodów
własnych.
        5. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej przedszkola regulują odrębne
przepisy.
        § 44. 1. Statut przedszkola obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków
społeczności w przedszkolu: dzieci, rodziców i nauczycieli.
        2. Dla zapewnienie znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych
ustala się następujące zasady:
1) umieszczenie kopii statutu w sekretariacie przedszkola;
2) nałożenie obowiązku zapoznania się z treścią statutu na wszystkich nauczycieli  

(w  szczególności  na  rozpoczynających  pracę  w  tej  szkole  i  na  nauczycieli
stażystów), oraz uczniów. 

24



       3. Rada pedagogiczna zobowiązuje dyrektora do opracowania i opublikowania
ujednoliconego tekstu statutu.
      4. Dyrektor opracowuje tekst ujednolicony raz w roku szkolnym, z początkiem
kolejnego roku szkolnego, jednak nie później niż do końca września.
      5. Tekst ujednolicony statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora.
       6.Tekst  ujednolicony  dostępny  jest  w  wersji  papierowej  w  sekretariacie
przedszkola.
              § 45.1Projektowanie nowego statutu odbywa się w przypadku:
1) licznych zmian lub zmian, które naruszyłyby spójność statutu;
2) gdy statut był wielokrotnie nowelizowany.
              2. 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).
             3. Zmiany w statucie zostaną oznaczone pogrubieniem.
             3. Zmiana statutu następuje w trybie przewidzianym dla jego nadania.
              4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
przepisami.
             5. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu.
               6.Przedszkole jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową
zgodnie z odrębnymi przepisami.
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