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POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Niepubliczne przedszkole z oddziałami integracyjnymi zwane w dalszej części Statutu 

przedszkolem jest niepubliczną placówką wychowania przedszkolnego dla dzieci od 3 

do 5 lat zdrowych i dla dzieci niepełnosprawnych. Jest to przedszkole z oddziałami 

integracyjnymi.

a) Pełna nazwa przedszkola: Niepubliczne Przedszkole Dom Małego Skrzata. 

b) Siedziba przedszkola znajduje się przy ul. Waryńskiego 104 w Grudziądzu.

c) Przedszkole posiada oddział, który mieści się przy ul. Paderewskiego 41 w Grudziądzu.

2. Nadzór Pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty w 

Bydgoszczy.

3. Osobami prowadzącymi przedszkole są: 

Iwona Majorke, Nowa Wieś, ul. 29 Października 20, 86-300 Grudziądz; 

Sebastian Dróbka ul. Jackowskiego 48/11, 86-300 Grudziądz, 

Karolina Szymańska ul. Wiśniowa 18, 86-300 Grudziądz,

4. Osoby prowadzące przedszkole odpowiada za jego działalność. 

5. Do zadań osób prowadzących należy: 

a) zapewnienie  warunków  działania  przedszkola,  w  tym  bezpiecznych  i  higienicznych 

warunków nauki, 

b) wykonywanie  remontów  obiektów  przedszkolnych  oraz  zadań  inwestycyjnych  w  tym 

zakresie, 

c) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola, 

d) wyposażenie  przedszkola w pomoce dydaktyczne i  sprzęt  niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych oraz innych zadań statutowych, 

e) powołanie komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli stażystów ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela kontraktowego.
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CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 2

1. Celem przedszkola  jest  pomoc dzieciom zdrowym i  niepełnosprawnym w kształtowaniu 

prawidłowych relacji ze światem, rozwijaniu własnej wartości i tożsamości poprzez: 

a) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

b) wszechstronne  wspomaganie  indywidualnego  rozwoju  dziecka  opartego  m.  in.  na 

zaspakajaniu jego potrzeb, organizowaniu różnych form aktywności, 

c) sprawowanie  opieki  nad  dziećmi  i  prowadzenie  rewalidacji  dostosowanej  do  ich 

indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych,

d) systematyczne organizowanie współpracy z rodziną dzieci, 

e) właściwe przygotowanie dzieci zdrowych i niepełnosprawnych do podjęcia nauki szkolnej,

f) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci 

g) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi

h) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej

i) uchylono

§ 3

1.  Zadaniem przedszkola jest zapewnienie dzieciom prawa do troskliwej opieki, życzliwego i 

podmiotowego traktowania w procesie edukacyjnym i rewalidacyjnym poprzez: 

a) prowadzenie zintegrowanej działalności edukacyjnej i rewalidacyjnej, 

b) stosowanie w szerokim zakresie zasady indywidualizacji, 

c) prowadzenie stałego usprawniania funkcji psychoruchowych, 

d) rozwijanie zainteresowania otaczającą rzeczywistością poprzez aktywną obserwację, 

e) prowadzenie stałej diagnostyki psychologiczno-pedagogicznej w porozumieniu z Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

f) pełną realizację indywidualnych programów rozwojowych dla dzieci niepełnosprawnych w 

oparciu o stymulowanie i usprawnianie ich rozwoju, 

g) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez różnorodne formy działalności.

§ 4

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w warunkach akceptacji 

bezpieczeństwa. 
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2. Przedszkole  tworzy  warunki  materialne  i  organizacyjne,  dzięki  którym  dziecko  ma 

możliwość podejmowania i inicjowania różnych form aktywności. 

3. Przedszkole  tworzy  warunki  umożliwiające  dziecku  osiągnięcie  „gotowości  szkolnej” 

rozumianej jako efekt rozwoju i uczenia się. 

4. Przedszkole  gwarantuje  dostosowanie  treści,  metod,  form,  organizacji  nauczania  oraz 

organizacji  zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności  potrzeb  i  możliwości 

rozwojowych dzieci, organizacją działalności innowacyjnej i eksperymentalnej. 

5. Dobór  treści  nauczania  i  sposób  ich  przekazywania  ma  na  celu  rozwijanie  u  dzieci 

upodobania do nauki, pragnienie i radość poznawania, motywowanie dzieci do kształcenia 

w późniejszym okresie. 

6. Dziecko, któremu brak motywacji,  ciekawości, inicjatywy jest  pobudzane do aktywności 

przez nauczyciela. 

strona 5



POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

§ 5

1. Na  początku  roku  szkolnego  dyrektor  powołuje  w  przedszkolu zespół  ds.  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.

2. Przedszkole  organizuje  i  udziela  dzieciom  i  ich  rodzicom  oraz  nauczycielom  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, która polega w szczególności na: 

a) rozpoznawaniu  potencjalnych  możliwości  oraz  indywidualnych potrzeb  dziecka  i 

umożliwianiu ich zaspokojenia, 

b) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce, 

c) wspomaganiu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami, 

d) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  prowadzeniu 

edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci, nauczycieli i rodziców, 

e) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

f) rozwijaniu umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

g) organizowaniu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 

2. Pomoc  psychologiczno-pedagogiczna  realizowana  jest  we  współpracy  z  rodzicami, 

nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno-pedagogiczna, 

podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek rodzica lub nauczyciela.

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana w formie zajęć 

specjalistycznych: zajęć logopedycznych, porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców 

i nauczycieli.

5. Nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem tworzą zespół.

a) Zespół organizuje swoje posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku.

b) Zespół realizuje zadania, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i 

organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach.
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ORGANIZACJA WCZESNEGO WSPOMAGANIA

§ 5a

1. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwany dalej "zespołem", jest 

powoływany przez Dyrektora przedszkola.

2. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi 

o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog;

b) psycholog;

c) logopeda;

d) inni specjaliści - w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

3. Do zadań zespołu należy w szczególności:

a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka;

b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 

społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, 

stosownie do jego potrzeb;

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 

w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących 

zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego 

wspomagania.

4. Pracę zespołu koordynuje Dyrektor przedszkola, albo upoważniony przez niego 

nauczyciel.

5. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego 

programu wczesnego wspomagania.
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§ 6

1. W  miarę  potrzeby  przedszkole  zapewnia  specjalistyczną  opiekę  dzieciom 

niepełnosprawnym. 

2. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców. 

3. Udział  dziecka  w  zajęciach  specjalistycznych  trwa  do  czasu  złagodzenia  bądź 

wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy. 

4. O  zakończeniu  udzielania  pomocy  w  formie  zajęć  specjalistycznych  decyduje  dyrektor 

przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, prowadzone 

jest nauczanie indywidualne. 
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NAUCZANIE RELIGII

§ 7

1. Przedszkole na życzenie rodziców zapewnia naukę religii dla dzieci. 

2. Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż siedmiu wychowanków. 

3. Nauczanie  religii  odbywa się na  podstawie  programów opracowanych  i  zatwierdzonych 

przez właściwe władze kościelne lub inne związki wyznaniowe. 

4. Naukę  religii  prowadzi  nauczyciel  posiadający  kwalifikacje  określone  w  odrębnych 

przepisach. 
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BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

 § 8

1. Przedszkole  zapewnia  bezpośrednią  i  stałą  opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  pobytu  w 

przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, dostosowując metody i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z 

uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu 

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 

b) zapewnia  dzieciom  pełne  poczucie  bezpieczeństwa  zarówno  pod  względem 

fizycznym, jak i psychicznym, 

c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 

d) współpracuje  z  poradnią  psychologiczno-pedagogiczną  i  poradniami 

specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultacje i pomoc. 

2. Za bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu i  poza jego terenem odpowiada nauczyciel  w 

czasie godzin pracy, zgodnie z harmonogramem. 

3. W trakcie  pracy  poza  terenem przedszkola  (spacery,  wycieczki)  zapewniona jest  opieka 

nauczyciela  i  dodatkowego  opiekuna  (inny  nauczyciel  lub  pracownik  przedszkola)  -  na 

każde 15 dzieci jedna osoba dorosła. 

4. Przedszkole odmówi oddania dziecka pod opiekę osobie do tego upoważnionej, której stan 

budzi  uzasadnione  wątpliwości,  co  do  zapewnienia  dziecku  bezpieczeństwa  (spożycie 

alkoholu lub innych środków odurzających). Wówczas telefonicznie zostanie powiadomiona 

kolejna osoba z listy osób upoważnionych.
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ORGANY PRZEDSZKOLA

§9

1. Organem Przedszkola jest: 

a) Dyrektor przedszkola

b) Rada Pedagogiczna

c) Rada Rodziców.

2. Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposoby rozwiązywania sporów 

między nimi.

a) poszczególne organy zobowiązane są do wzajemnego przekazywania informacji 

o podjętych decyzjach i planowanych działaniach,

b) każdy z organów posiada możliwości swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie o Systemie Oświaty 

oraz w Statucie,

c) zasady rozwiązywania konfliktów szczegółowo reguluje Ustawa o Związkach 

Zawodowych a sprawy wynikające ze stosunku pracy Kodeks Pracy.

§ 10

1. W przedszkolu  działa  Rada  Pedagogiczna,  która  jest  kolegialnym organem  placówki  w 

zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących wychowania, kształcenia i opieki.

2. W skład  Rady  Pedagogicznej  wchodzą  dyrektor,  jego  zastępcy  i  wszyscy  nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu.

3. Nauczyciele pracujący w przedszkolu uczestniczą w radach szkoleniowych w Przedszkolu.

§ 11 

1. Dyrektora przedszkola wybierają Osoby Prowadzące.

2. Do obowiązków dyrektora należy:

a) kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

c) sprawowanie opieki nad wychowankami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez działania prozdrowotne,

d) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
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e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym i ponoszenie odpowiedzialności 

za prawidłowe ich wykorzystanie, organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej 

obsługi przedszkola,

f) wykonywanie zadań związanych z zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom,

g) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

h) współdziałanie z szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizowaniu praktyk pedagogicznych,

i) powiadomienie dyrektora szkoły w obwodzie, w którym dziecko mieszka o spełnieniu 

przez dziecko obowiązku przedszkolnego.

3. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami. 

4. Dyrektor w szczególności: 

a) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

b) może  przyznawać  nagrody oraz  wymierzać kary  porządkowe nauczycielom oraz  innym 

pracownikom przedszkola.

c) występuje z wnioskiem w sprawie odznaczeń, nagród lub wyróżnień nauczycieli i innym 

pracownikom przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej

d) wykonuje  zadania  związane  z  awansem  zawodowym  nauczyciela,  w  tym  nadaje 

nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego

e) dokonuje  oceny pracy nauczyciela  na jego wniosek.  Może wystąpić  z  inicjatywą oceny 

pracy nauczyciela

f) powołuje i przewodniczy Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans 

na stopień nauczyciela kontraktowego, 

g) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczycielom odbywającym taki staż.

h) nauczycielom odbywającym staż zapewnia prawidłowy przebieg stażu 

i) zbiera informacje o realizacji przez nauczyciela zadań wynikających z jego planu rozwoju 

zawodowego. 

j) obserwuje pracę pedagogiczną głównie w zakresie: bezpieczeństwa dzieci, realizacji zadań 

wynikających z planu rocznego, znajomości wychowanków postępów w ich rozwoju, współpracuje 

z  rodzicami  i  środowiskiem,  określa  zakres  odpowiedzialności  materialnej  nauczycieli  i  innych 

pracowników przedszkola

k) zgodnie  z  przepisami  Kodeksu  pracy,  po  zapewnieniu  niezbędnych  warunków,  ustala 

regulaminy pracy, ustala plan urlopów pracowników przedszkola, 
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l) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami KP i BHP, 

m) inspiruje nauczycieli do wprowadzania nowości metodycznych i organizacyjnych, 

n) tworzy atmosferę pracy zgodnie z demokratycznymi zasadami współżycia; 

o) wstrzymuje  wykonanie  uchwał  Rady  Pedagogicznej  niezgodnych  z  przepisami  prawa. 

O wstrzymaniu  wykonania  uchwały  dyrektor  niezwłocznie  zawiadamia  osobę  prowadzącą 

przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny 

uchyla  uchwałę  w  razie  stwierdzenia  jej  niezgodności  z  prawem po  zasięgnięciu  opinii  osoby 

prowadzącej przedszkole. Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

p) za zgodą Organu Prowadzącego dyrektor może utworzyć stanowisko zastępcy dyrektora.

5. Dyrektor  przedszkola  w  wykonaniu  swoich  zadań  współpracuje  z  nauczycielami,  a  w 

szczególności: 

a) zapewnia bieżący przepływ informacji, 

b) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania negocjacyjne, 

c) w przypadku nieobecności Dyrektora - jego obowiązki pełni wicedyrektor, 

d) w przypadku nieobecności Dyrektora i wicedyrektora - jego obowiązki pełni wyznaczony 

przez dyrektora nauczyciel.

§ 12 

1. Dyrektor powołuje funkcję zastępcy dyrektora ds. administracyjnych, zastępcy dyrek-

tora ds. marketingu oraz zastępcy dyrektora ds. pedagogicznych na czas określony (tj. 

jednego roku) z możliwością przedłużenia lub skrócenia (w przypadku nie wywiązywa-

nia się z powierzonych obowiązków). 

2. Zastępca dyrektora ds. administracyjnych wykonuje w szczególności następujące zadania: 

a) współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej i życzliwej atmosfery pracy,

b) nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentacji w przedszkolu,

c) reprezentowanie placówki na zewnątrz w przypadku nieobecności dyrektora.

d) planuje, organizuje i nadzoruję poprawne wykonywanie organizacji pracy przedszkola, 

e) współpracuje z nauczycielami w celu wykonania zadań wynikających z organizacji pracy 

przedszkola, 

f) inspiruje i wspomaga pracowników przedszkola w realizacji organizacji pracy przedszkola,

g) gromadzi informacje przekazywane przez pracowników o działalności przedszkola. 

3. Zastępca dyrektora ds. marketingu wykonuje w szczególności następujące zadania: 

a) współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej i życzliwej atmosfery pracy,
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b) informowanie mieszkańców miasta i gminy Grudziądz o ofercie przedszkola,

c) przygotowywanie i kolportowanie ulotek i reklam przedszkola

d) planuje, organizuje i nadzoruje nabór dzieci do przedszkola,

e) współpracuje z nauczycielami przekazując uwagi wynikające prowadzonego naboru,

f) opracowuje strategię przed rozpoczęciem corocznego naboru,

g) reprezentuje na zewnątrz przedszkole,

h) organizuje współpracę przedszkola z innymi instytucjami i firmami,

i) organizuje wycieczki i wyjścia poza teren przedszkola,

4. Zastępca dyrektora ds. pedagogicznych wykonuje w szczególności następujące zada-

nia:

a) współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej i życzliwej atmosfery 

pracy,

b) sprawuje nadzór pedagogiczny,

c) planuje współpracę z rodzicami i środowiskiem,

d) opracowuje dokumenty programowo-organizacyjne, plany pracy, organizacje 

pracy planu nadzoru pedagogicznego,

e) podwyższenie jakości pracy placówki z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, 

ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowanie oraz wykorzystanie wyników,

f) prowadzenie obserwacji,

g) nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych,

h) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora w zakresie wyzna-

czonym przez Dyrektora.

§ 13 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania 

dotyczące opieki i wychowania.

2. W skład Rady Pedagogicznej przedszkola wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział z głosem doradczym osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego i po 

zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.

strona 14



6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

inicjatywy dyrektora, osoby prowadzącej przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków Rady 

Pedagogicznej.

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej.

8. Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym, 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o 

działalności przedszkola.

9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a) zatwierdzanie planów pracy,

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

c) ustalanie organizacji wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,

d) podejmowania uchwał w sprawie skreślenia dziecka z przedszkola

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a) organizację pracy przedszkola (tygodniowy rozkład zajęć),

b) projekt planu finansowego,

c) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d) propozycje dyrektora przyznania nauczycielom innych zajęć

3. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu oraz jego zmiany.

4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są większością głosów.

5. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

6. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania 

spraw poruszanych na jej zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci, nauczycieli 

lub pracowników przedszkola.
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RADA RODZICÓW

§ 14

1. W Przedszkolu działa reprezentacja rodziców, która może występować do Dyrektora i Rady 

Rodziców z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola.

2. Rada Rodziców współpracuje z nauczycielami w sprawach wychowawczo- dydaktycznych.

3. Współpracuje  z  Dyrektorem w tworzeniu  dzieciom prawidłowych warunków do zajęć  i 

zabaw w Przedszkolu,

4. Rada Rodziców działa w oparciu o regulamin.

5. Rada Rodziców może gromadzić środki finansowe z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin.

6. Rada  Rodziców  może  uchwalać  w  porozumieniu  z  Radą  Pedagogiczną  program 

wychowawczy i program profilaktyki.

7. Rada Rodziców opiniuje program poprawy efektywności wychowania i kształcenia.

8. Jeżeli  Rada Rodziców nie uzyska w ciągu 30 dniu od dnia rozpoczęcia roku szkolnego 

porozumienia  z  Radą  Pedagogiczną  w  sprawie  programu  poprawy  efektywności 

wychowania  i  kształcenia,  program  ten  ustala  Dyrektor  przedszkola  w  uzgodnieniu  z 

organem sprawującym nadzór pedagogiczny.

9. Tryb wyboru członków Rady Rodziców

a) wybory do Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu 

grupowym w roku szkolnym,

b) termin pierwszego zebrania Rady Rodziców ustala Dyrektor placówki,

c) spośród rodziców wybranych do Rady Oddziałowej wyłania się w drodze 

tajnych wyborów dwóch przedstawicieli oddziału do Rady Rodziców przedszkola,

d) w wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic,

e) kandydaci do Rady Rodziców muszą wyrazić zgodę na kandydowanie,

f) zgłoszenia do Rady Rodziców mogą dokonywać wyłącznie rodzice będący 

obecni na zebraniu,

g) wybory przedstawicieli Rady Oddziałowej do Rady Rodziców przeprowadza 

wychowawca,

h) zadania wychowawców oddziałów w przeprowadzaniu głosowania do Rady 

Rodziców:

- przygotowanie kart do głosowania,

- powołanie komisji skrutacyjnej,
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- sporządzenie protokołu z wyniku wyborów do Rady Rodziców,

i) zadania komisji skrutacyjnej w przeprowadzaniu wyborów do Rady Rodziców:

- rozdanie kart do głosowania, na których rodzice wpisują imię i nazwisko swojego 

kandydata,

- nadzorowanie przebiegu głosowania,

- przeliczanie głosów na kartach do głosowania,

- podanie wyników wyborów do wiadomości wychowawcy i rodziców.

j) za wybranych do Rady Rodziców uważa się dwóch pierwszych kandydatów,

k) w przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów 

przeprowadza się kolejną turę głosowania.

§ 15

1. Dyrektor  przedszkola  powołuje  Zespół  Wczesnego  Wspomagania  Rozwoju  Dzieci,  o 

którym mowa w art. 71 b ust 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty, zwanej 

dalej „Zespołem”

2. Organizuje pracę zespołu powołując się na Rozporządzenie MENiS z dnia 3 lutego 2009 r w 

sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. nr 23 poz. 133). 
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ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 16

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola  jest  oddział  obejmujący dzieci  w 

zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i 

stopnia niepełnosprawności. 

2. W przedszkolu tworzy się oddziały integracyjne w zależności od potrzeb.

3. Liczba  dzieci  w  przedszkolu  ogólnodostępnym  w  oddziale  integracyjnym  powinna 

wynosić od 15 do 20 osób w tym od 2 do 5 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawność. 

4. W zależności od potrzeb środowiska i organizacji placówki liczba dzieci w oddziale może 

zostać zwiększona lub zmniejszona.

5. Do przedszkola przyjmowane są dzieci od 3 do 5 roku życia zdrowe i niepełnosprawne.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (tj. duża samodzielność dziecka w zakresie 

samoobsługi,  specyficzna  sytuacja  rodzinna,  wolne  miejsca,  dziecko  z  opinią  o 

wczesnym wspomaganiu) Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 

lat. 

7. W  Przedszkolu  mogą  być  organizowane  zajęcia  dla  mniejszości  narodowych  grup 

etnicznych. Zasady tworzenia tych zajęć określają odrębne przepisy. 

8. Przedszkole składa się z oddziałów ogólnodostępnych i integracyjnych.

9. Przedszkole posiada oddział przy ul. Paderewskiego 41 w Grudziądzu.

10. W uzasadnionych przypadkach  przedszkole  może tworzyć  oddziały  znajdujące  się  poza 

główną siedzibą tj. ul. Waryńskiego 104.

11. Czas pracy i liczba oddziałów zależy od liczby dzieci.

12. Organizację pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor.

13. Dopuszczalna liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym wynosi nie więcej niż 25 

dzieci.

§ 17

1. Podstawą organizacji pracy przedszkola stanowią: 

a) plan pracy przedszkola, 

b) ramowy rozkład dnia. 

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola

3. Dziecko może przebywać w przedszkolu do 10 godzin dziennie.
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4. Przedszkole umożliwia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

tworząc dodatkowo w tym celu oddziały czynne tylko 5 godzin dziennie.

5. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola na początku każdego roku szkolnego.

6. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały darmowe dla dzieci z czasem pobytu 5 godzin, 

umożliwiające realizację podstawy programowej. Rodzice dzieci uczęszczających do 

darmowego oddziału mogą za dodatkową opłatą wykupić posiłki i inne płatne usługi 

świadczone w przedszkolu. Odpłatność taką ustala Organ Prowadzący.

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia uchwalony przez 

Dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

a) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym przydzielono opiekę nad 

danym oddziałem ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z 

uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 

nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z 

uwzględnieniem propozycji rodziców.

§ 18

1. Plan  pracy  przedszkola  określa  w  szczególności  podstawowe  założenia  pracy 

wychowawczej, edukacyjnej i opiekuńczej. 

2. Praca  wychowawczo-dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  na  podstawie  programu 

wychowania  przedszkolnego,  uwzględniającego  aktualną  podstawę  programową 

zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przy 

współudziale  rady  pedagogicznej,  z  uwzględnieniem  potrzeb  i  zainteresowań  dzieci, 

wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

§ 19

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i 

ukierunkowywanie  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  wrodzonym  potencjałem  i 

możliwościami  rozwojowymi  w  relacjach  ze  środowiskiem  społeczno-kulturowym  i 

przyrodniczym. 
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2. Praca  wychowawczo-dydaktyczna  i  opiekuńcza  realizowana jest  na podstawie  programu 

wychowania  przedszkolnego  uwzględniającego  aktualną  podstawę  programową 

zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne w grupach prowadzone są wg metodyki wychowania 

przedszkolnego:

a) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat około 15 do 20 minut, 

b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 25 do 30 minut. 

5. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Czas 

trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych, powinien być dostosowany 

do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat około 15 do 20 minut,

b) z dziećmi w wieku 5 – 6 lat około 25 do 30 minut.

6. Przedszkole  czynne  jest  5 dni  w  tygodniu  (od  poniedziałku  do  piątku) z  możliwością 

realizacji zajęć również w soboty na życzenie rodziców. 

7. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6:00 do 21:00 

8. Czas  pracy  Przedszkola  w  ciągu  dnia  wynosi  -  15  godzin, przy  całodziennej 

działalności wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńczo – rewalidacyjnej. 

9. Czas pracy przedszkola może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska. 

10. W przedszkolu  w  czasie  przekraczającym  pobyt  5  godzin  dziennie  przeznaczonych  na 

realizację  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  mogą  być  realizowane 

świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze.

§ 20

1. Praca  wychowawczo –dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona jest  w oparciu  o  program 

wychowania  w przedszkolu,  zgodny z  podstawą  programową i  zatwierdzony  do użytku 

przez dyrektora przedszkola oraz wpisany do zestawu programów. 

2. W ramach czesnego w przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe, takie jak: rytmika, 

zajęcia logopedyczne oraz religia za zgodą rodziców. 

3. W  przedszkolu  organizuje  się  zajęcia  dodatkowe  prowadzone  przez  specjalistów  z 

odpowiednimi kwalifikacjami - opłacane przez rodziców. 
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4. W  przedszkolu  są  realizowane  zajęcia  rewalidacyjne  dla  dzieci  z  upośledzeniem 

umysłowym w stopniu  lekkim i  umiarkowanym na  zasadach  określonych  w odrębnych 

przepisach oraz dla dzieci z pozostałymi niepełnosprawnościami.

5. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki. 

6. W przedszkolu  mogą  być  organizowane  zajęcia  rewalidacyjno  –  wychowawcze  dla 

dzieci  z  upośledzeniem w stopniu  głębokim na zasadach określonych  w odrębnych 

przepisach.

§ 21 

1. Czas pracy Przedszkola w ciągu roku wynosi 12 miesięcy. 

a) rok szkolny w przedszkolu trwa do 1 września do 31 sierpnia

2. Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat ustalają osoby prowadzące przedszkole 

w porozumieniu z dyrektorem. 

3. Rodzic dokonuje opłat za pobyt dziecka w przedszkolu podstawie zawartej umowy między 

rodzicem/opiekunem a przedszkolem.

4. W przypadku  nieobecności  dziecka  w  przedszkolu  trwającej  powyżej  jednego  miesiąca 

rodzicom przysługuje zwrot połowy kwoty czesnego.

5. W  przypadku  nieobecności  dziecka  trwającej  co  najmniej  czternaście  dni  przedszkole 

zwraca z  czesnego kwotę ustaloną na dany rok szkolny  przez dyrektora za każdy dzień 

nieobecności.

6. Zwrot następuje na podstawie pisemnej informacji zgłoszonej przez rodzica w pierwszym 

dniu nieobecności dziecka w przedszkolu.

7. Opłata czesnego  za pobyt dziecka w przedszkolu wnoszone są w terminie określonym w 

zawartej umowie z rodzicami. 

8. Dziecko znajdujące się w trudnej sytuacji  materialnej może być zwolnione z całości  lub 

części opłat za pobyt w przedszkolu na pisemny wniosek rodziców zgłoszony do dyrektora 

przedszkola.

§ 22

1. Każda  wycieczka  dzieci  (3-5  lat)  musi  być  zgłoszona  i  uzgodniona  z  Dyrektorem 

Przedszkola. 

2. Najpóźniej  dwa  dni  wcześniej  o  wycieczce  powinni  być  powiadomieni  rodzice  (prawni 

opiekunowie) dziecka. 
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3. W czasie zajęć i spacerów poza terenem przedszkola na l-go opiekuna przypada 15 dzieci. 

4. Każde wyjście poza teren przedszkola nauczyciel zapisuje w zeszycie wyjść oraz zabiera ze 

sobą apteczkę pierwszej pomocy. 

5. Szczegółowe  warunki  organizacji  spacerów  i  wycieczek  reguluje  regulamin  spacerów  i 

wycieczek. 

6. Dzieci  mają  możliwość  codziennego  korzystania  z  ogrodu  przedszkolnego,  przy 

sprzyjających warunkach atmosferycznych. 
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DOKUMANTACJA PRZEDSZKOLA

§ 23 

1. Przedszkole prowadzi dokumentację w zakresie działalności opiekuńczo – wychowawczo – 

dydaktycznej: 

a) plan pracy przedszkola, 

b) miesięczne plany pracy, 

c) dzienniki zajęć, 

d) dokumentację związaną z nadzorem pedagogicznym, 

e) książkę kontroli i sprawozdań powizytacyjnych, 

f) książkę inspekcji sanitarnej. 

g) dokumentacja dotycząca prowadzonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

h) dokumentacja  dotycząca  prowadzonej  pomocy  w  ramach  Zespołu  Wczesnego 

Wspomagania,

i) dokumentacja dotycząca gotowości szkolnej.

§ 24 

1. Przedszkole prowadzi dokumentację w zakresie działalności administracyjno - gospodarczej 

i finansowej: 

a) podatkowa księga przychodów i rozchodów, 

b) umowy z rodzicami, 

c) akta osobowe pracowników Przedszkola. 
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 25

1. Formami współpracy przedszkola z rodzicami są: 

a) współpraca z Zespołem Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci,

b) zebrania grupowe – co najmniej 4 razy w roku szkolnym,

c) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, logopedą, 

d) kąciki dla rodziców,

e) zajęcia otwarte,

f) konsultacje z pedagogiem i psychologiem (według potrzeb), 

g) uroczystości i imprezy przedszkolne. 
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NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

§ 26

1. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudnieni są na zasadach określonych przez 

Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny. 

2. Obsługę kadrową przedszkola zapewnia dyrektor przedszkola. 

§ 27

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie 

z nową podstawą programową, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność 

dziecka i respektuje jego prawa. 

3. Do zakresu zadań i obowiązków nauczycieli należy: 

a) planowanie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, 

ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość i realizację, 

b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

c) prowadzenie obserwacji  pedagogicznych mających na celu poznanie i  zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

d) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 

e) odpowiedzialność  za  życie,  zdrowie  i  bezpieczeństwo  dzieci  podczas  pobytu  w 

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

f) współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno  -

pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

g) dbanie  o  własny rozwój  zawodowy -  podnoszenie  swoich  kwalifikacji  zawodowych 

przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, 

h) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń, 

i) pomoc w eliminowaniu przyczyn niepowodzeń dzieci, 

j) współdziałanie  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w  sprawach  wychowania  i 

nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości 

zadań  wynikających  w  szczególności  z  programu  wychowania  przedszkolnego 

realizowanego  w  danym  oddziale  i  uzyskiwania  informacji  dotyczących  dziecka,  jego 

zachowania i rozwoju, 
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k) prowadzenie  dokumentacji  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi zaleceniami dyrektora placówki niepublicznej, 

l) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 

m) inicjowanie  i  organizowanie  imprez  o  charakterze  dydaktycznym,  wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno - sportowym, 

n) realizacja  innych  zadań  zleconych  przez  Dyrektora  Przedszkola,  a  wynikających  z 

bieżącej działalności placówki, 

o) znajomość  przepisów  prawa  oświatowego:  głównie  Ustawy  -  Karta  Nauczyciela, 

Ustawy  o  systemie  oświaty  oraz  Kodeksu  Pracy  i  Rozporządzenia  w  sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w przedszkolach niepublicznych. 

p)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i po-

trzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

q)  przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna), której celem jest zgromadzenie informacji, które mogą pomóc rodzicom w 

poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby 

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

przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu wspomagania i korygowania roz-

woju dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole 

podstawowej; pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skie-

rowane dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzeba-

mi edukacyjnymi.

4. Nauczyciel  zapewnia  dzieciom  bezpieczeństwo  w  czasie  zajęć  organizowanych  przez 

przedszkole.

5. Nauczyciel  otacza  indywidualną  opieką  każdego  ze  swoich  wychowanków  utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych i terapeutycznych wobec dzieci, 

c) włączenia ich w działalność przedszkola 

§ 28

1. Zatrudnieni  przez  dyrektora  specjaliści:  psycholog,  oligofrenopedagog,  surdopedagog, 

tyflopedagog, logopeda realizują działania ustalone w Zespole Wczesnego Wspomagania 

Rozwoju Dzieci, który tworzą. 
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2. Do zadań psychologa należy: 

a) prowadzenie badań i obserwacji psychologicznych służących poznaniu i diagnozie dzieci z 

dysfunkcjami rozwojowymi lub niepełnosprawnych, 

b) określanie kierunku pracy i uczestniczenie w opracowaniu oddziaływań rewalidacyjnych dla 

każdego dziecka ,

c) prowadzenie indywidualnych i grupowych obserwacje dzieci,

d) współpraca  z  rodzicami,  prowadzenie  konsultacji  indywidualnych  i  grupowych  dla 

zainteresowanych rodziców ,

e) odpowiedzialność  za  współpracę  z  Poradnią  Psychologiczno  –Pedagogiczną  w  zakresie 

organizacji badań psychologiczno-pedagogicznych, 

f) członkostwo w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w przedszkolu. 

3. Logopeda w przedszkolu:

a) prowadzi badania i obserwacje grupowe służące poznaniu poziomu rozwoju mowy dzieci, 

b) organizuje  i  prowadzi  indywidualna  terapię  mowy  w  oparciu  o  indywidualny  program 

terapeutyczny dziecka, 

c) współpracuje  z  rodzicami,  prowadzi  konsultacje  indywidualne  i  grupowe  dla 

zainteresowanych rodziców, 

d) współpracuje z innymi nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w placówce , 

e) odpowiada za współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w zakresie organizacji  

badania mowy i lateralizacji, 

f) jest członkiem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci w przedszkolu .

4. Pedagog specjalny (wspierający)w przedszkolu:

a) ściśle współpracuje z gronem specjalistów i nauczycieli wychowania przedszkolnego, 

b) przygotowuje dzieci do znalezienia się w różnych sytuacjach życiowych,

c) organizuje  sytuacje  wychowawcze  tak,  aby  proces  integracji  dzieci  zdrowych  i 

niepełnosprawnych przebiegał prawidłowo. 

5. Pedagog specjalny realizuje swoje zadania w bezpośredniej pracy z grupą rówieśniczą oraz w 

trakcie indywidualnych zajęć prowadzonych przez niego z dzieckiem niepełnosprawnym. 

6.  Praca  pedagoga  specjalnego  w  grupie  polega  na  wspomaganiu  i  integrowaniu  dzieci 

niepełnosprawnych z grupą rówieśników w korelacji z nauczycielem prowadzącym. 

7. Praca pedagoga specjalnego (wspierającego) obejmuje: 

a) pedagogiczną ocenę poziomu rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
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b) usprawnianie  dysfunkcji  w  zakresie  rozwoju  umysłowego,  motoryki  oraz  kształtowania 

nawyków,

c) przygotowania do harmonijnego współżycia z innymi dziećmi,

d) rozbudzanie  poczucia  własnej  wartości  u  dzieci  niepełnosprawnych  i  pomocy  podczas 

działań twórczych. 

8.  Pedagog  specjalny  nawiązuje  współpracę  z  rodzicami  w  celu  udzielenia  bezpośrednich 

wskazówek  dotyczących  oddziaływań  terapeutycznych,  uczestniczy  i  współdecyduje  o 

doborze metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi.  Pisze indywidualne plany pracy dla 

każdego niepełnosprawnego dziecka i zapoznaje z nimi rodziców. 

9.  Specjaliści  tacy  jak  surdopedagog,  tyflopedagog  realizują  swoje  zadania  bezpośrednio  z 

dzieckiem z daną niepełnosprawnością 

 § 29

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo 

- oświatowych. 

2. Nauczyciel  ma  prawo  do  wyboru  programu  wychowania  zgodnych  z  nową  podstawą 

programową.

3. Nauczyciel ma prawo do uzyskiwania stopni awansu zawodowego. 

4. Nauczyciel ma prawo wystąpić z wnioskiem do dyrektora Przedszkola o dokonanie oceny 

pracy. 

§ 30

1. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy: 

a) wypełnianie  czynności  opiekuńczych  i  obsługowych  w  stosunku  do  wychowanków 

przedszkola,  dotyczących  higieny  osobistej,  karmienia  i  dokarmiania  dzieci,  ubierania  i 

rozbierania ich, 

b) uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczyciela oraz pomoc w ich 

organizowaniu i przeprowadzeniu, 

c) utrzymanie w czystości szafek indywidualnych dzieci, mebli i zabawek oraz pomieszczeń 

wyznaczonych przez Dyrektora, 

d) przygotowanie akcesoriów do zajęć, 

e) czuwanie wspólnie z nauczycielem nad bezpieczeństwem dzieci, 
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f) sprzątanie wyznaczonych pomieszczeń, 

g) mycie naczyń i systematyczne wyparzanie, 

h) bezpieczne i estetyczne podawanie posiłków dzieciom, pomoc przy dokarmianiu dzieci,  

i) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci. 

§ 31 

1. Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę. Warunki realizacji tego prawa 

określają przepisy prawa pracy oraz polityka państwa w dziedzinie płac, w szczególności 

poprzez ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

2. Pracownicy  mają  prawo  do  równego  traktowania  w  zakresie  nawiązania  i  rozwiązania 

stosunku  pracy,  warunków  zatrudniania  oraz  dostępu  do  szkolenia  w  celu  podnoszenia 

swoich  kwalifikacji  zawodowych,  w  szczególności  bez  względu  na  płeć,  wiek, 

niepełnosprawność,  rasę,  religię,  narodowość,  przekonania  polityczne,  przynależność 

związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie a także bez względu na zatrudnienie na czas 

określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu. 

3. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza nie dyskryminowanie w jakikolwiek sposób, 

bezpośrednio lub pośrednio. 

4. Pracownicy  mają  równe  prawa  z  tytułu  jednakowego  wypełniania  takich  samych 

obowiązków,  dotyczy  to  w  szczególności  równego  traktowania  mężczyzn  i  kobiet  w 

zatrudnieniu. 

5. Pracownik ma prawo do wypoczynku,  który zapewniają  przepisy o czasie pracy,  dniach 

wolnych od pracy oraz o urlopach wypoczynkowych. 

§ 32

1. Wszyscy  pracownicy  pedagogiczni  i  niepedagogiczni  zobowiązani  są  do  wykonywania 

innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z organizacji pracy. 

2. Szczegółowe  zakresy  czynności,  obowiązków  i  odpowiedzialności  pracowników 

pedagogicznych i niepedagogicznych określa dyrektor przedszkola. 

3. Zasady zatrudniania i  wynagradzania pracowników pedagogicznych i  niepedagogicznych 

określa Dyrektor Przedszkola w oparciu o obowiązujące przepisy. 
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§ 33 

1. W  przypadku  konfliktu  pracodawca  i  pracownik  powinni  dążyć  do  polubownego 

załatwienia sporu ze stosunku pracy. 

2. Niedopuszczalne  jest  zawarcie  ugody,  która  byłaby  sprzeczna  z  prawem  lub  zasadami 

współżycia społecznego. 

3. Pracownik może dochodzić swych roszczeń ze stosunku pracy na drodze sądowej. 
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WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§ 34

1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci  od 3 do 5 lat zdrowe i  niepełnosprawne  W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach (tj.  duża samodzielność dziecka w zakresie 

samoobsługi,  specyficzna  sytuacja  rodzinna,  wolne  miejsca,  dziecko  z  opinią  o 

wczesnym wspomaganiu) Dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko w wieku 2,5 

lat.

2. Dzieci  w  wieku  5  lat  zakwalifikowane  do  kształcenia  specjalnego  przez  Poradnię 

Psychologiczno-Pedagogiczną  mogą  uczęszczać  do  przedszkola  nie  dłużej  niż  do  końca 

roku szkolnego, w którym dziecko kończy 8 lat. 

3. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w 

szczególności do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo – dydaktycznego zgodnie 

z jego rozwojem psychofizycznym, 

b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania, 

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

d) poszanowania jego godności osobistej, 

e) poszanowania własności,

f) opieki i ochrony, 

g) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 

h) akceptacji jego osoby, 

i) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, 

j) pomocy w budowaniu pozytywnego własnego "JA", 

k) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków. 

4. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między dzieckiem - rodzicem 

- nauczycielem i obejmują: 

a) kulturę osobistą, 

b) poszanowanie wytworów pracy rówieśników, 

c) pomaganie słabszym kolegom, 

d) przestrzeganie zasad i form współżycia ustalonych w grupie, 

e) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienia dyżurów, 

f) respektowanie  poleceń  dorosłych  w  szczególności  kiedy  służą  one  ogólnemu  dobru  i 

bezpieczeństwu dzieci, 
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5. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

6. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie obowiązek szkolny.

7. Nie spełnienie obowiązku przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

8. Przez  niespełnienie  obowiązku należy  rozumieć  nieusprawiedliwioną  nieobecność  w 

okresie jednego miesiąca, na co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
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RODZICE. PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 35 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania 

czynności  prawnych,  upoważnioną (na  piśmie)  przez  rodziców.  Upoważnienie  takie  jest 

skuteczne  przez  cały  okres  uczęszczania  dziecka  do  przedszkola.  Upoważnienie  może 

zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili. 

3. Rodzice  (opiekunowie  prawni)  mogą  upoważnić  określoną  osobę do  jednorazowego, 

odebrania dziecka z  przedszkola.  Takie upoważnienie powinno nastąpić  przez udzielenie 

pisemnego pełnomocnictwa. 

4. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać  dziecko (np.  upojenie alkoholowe)  będzie wskazywać,  że  nie  jest  ona w stanie 

zapewnić dziecku bezpieczeństwa. 

5. O  przypadku  każdej  odmowy  wydania  dziecka  powinien  zostać  niezwłocznie 

poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej  sytuacji  przedszkole jest zobowiązane do 

podjęcia  wszelkich  możliwych  czynności  w  celu  nawiązania  kontaktu  z  rodzicami 

(opiekunami prawnymi) dziecka. 

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

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

7. Uchylony.

8. Osoba  przyprowadzająca  dziecko  do  przedszkola  powinna  w  szatni  przygotować  je  do 

pobytu  w  przedszkolu,  a  następnie  przekazać  je  nauczycielowi  lub  upoważnionemu 

pracownikowi  przedszkola.  Od momentu  przekazania  dziecka  odpowiedzialność  za  jego 

bezpieczeństwo ponosi przedszkole. 

9. Osoba  odbierająca  dziecko  powinna  zgłosić  to  nauczycielowi  lub  upoważnionemu 

pracownikowi. Dziecko przekazywane jest rodzicowi (lub osobie upoważnionej) i od tego 

momentu osoba odbierająca dziecko jest odpowiedzialna za jego bezpieczeństwo.

§ 36 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

a) przestrzeganie niniejszego Statutu, 

b) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce, 
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c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez osobę pełnoletnią 

upoważnioną przez rodziców zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo - upoważnienie 

tylko w formie pisemnej 

d) niezwłoczne zgłaszanie wszelkich zmian dotyczących kontaktów przedszkola z rodzicami 

(np. zmiana osoby upoważnionej do odbioru dziecka) 

e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu, 

f) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, 

g) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

h) rodzice  i  nauczyciele  powinni  współdziałać  ze  sobą  w celu  skutecznego  oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju, 

i) przestrzegania zasad zawartych w umowie, 

j) przestrzegania zasad organizacyjnych obowiązujących w Przedszkolu.

k) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu obowiązani są do:

- dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły,

- zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne,

- zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowywanie się do zajęć,

- informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie w którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego 

za granicą,

l) rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi nauki, na żądanie prezydenta miasta, na 

terenie którego dziecko mieszka, są obowiązani informować go o formie spełniania 

obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie,

m) rodzice dziecka realizującego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą na 

podstawie zezwolenia są obowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki 

określonych w tym zezwoleniu.

2. Rodzice mają prawo do:

a) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat swojego dziecka, 

a) uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli  w  rozpoznawaniu  przyczyn  trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

b) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

Przedszkola, 

c) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola Dyrektorowi, 
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d) uzyskiwania  informacji  o  zadaniach  wychowawczych  i  kształcących  realizowanych  w 

przedszkolu

e) poznania  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  i  włączania  się  do 

kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

f) współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których 

biorą udział dzieci.

g) uzyskiwanie informacji o sukcesach i kłopotach dzieci,

h) udziału w działaniach wspierających osiągnięcia dzieci i łagodzenie trudności,

i) możliwość do współdecydowania w prawach przedszkola
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ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLACÓWKI 

§ 37 

1. Przedszkole uzyskuje środki finansowe na działalność przedszkola z następujących źródeł: 

a) opłaty miesięczne rodziców, 

b) dotacja z budżetu Miasta Grudziądza lub Gminy Grudziądz w ramach podjętych uchwał, 

dotacja  na  warunkach i  w wysokości  określonych w Ustawie  z  7 września  1991 r.  o  systemie 

oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r., nr 67, poz.329 ze zmianami). 

c) własna działalność gospodarcza, 

d) sponsoring przez osoby fizyczne i prawne, 

e) projekty współfinansowane przez Unię Europejską,

f) dobrowolne datki rodziców.
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ZASADY REKRUTACJI WYCHOWANKÓW

§ 38

1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie umowy zawartej pomiędzy rodzicami 

a dyrektorem przedszkola. 

2. Zapisy do przedszkola dokonywane są wg kolejności zgłoszeń. 

3. Do oddziału integracyjnego przyjmowane są dzieci  na podstawie orzeczenia o potrzebie 

kształcenia  specjalnego,  opinii  o  wczesnym  wspomaganiu  oraz  opinii  pedagogiczno-

psychologicznej wydanej przez PPP, a mianowicie: 

a) dzieci z niewielkimi zaburzeniami narządów ruchu w tym dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym ( z zaburzeniami sprzężonymi), 

b) dzieci niepełnosprawne umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym 

c) dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, cechami autyzmu ,

d) dzieci z zespołem Downa, 

e) dzieci z niedowidzeniem i niedosłuchem, 

f) dzieci z mikrodefektami rozwoju, które mogą objawiać się specyficznymi różnymi 

trudnościami.

4. Pierwszeństwo w zapisie mają rodzeństwa dzieci uczęszczających do naszego przedszkola. 

5. Kwalifikacja dzieci na nowy rok odbywa się w miesiącu marcu. 

6. Decyzję w sprawie kwalifikacji dzieci do przedszkola podejmuje dyrektor. 

7. W przypadkach szczególnych (tj. wyjątkowa sytuacja rodzinna, zwolnienie miejsca przez 

rezygnację)  dyrektor  podejmuje  decyzję  w  sprawie  kwalifikacji  dziecka  w  ciągu  roku 

szkolnego. 

8. W przypadku wolnych miejsc w przedszkolu zapisy trwać mogą cały rok szkolny.

9. Jeżeli liczba dzieci jest większa niż planowana liczba miejsc i nie powołano komisji 

rekrutacyjnej Dyrektor placówki decyduje o przyjęciu i ustala dodatkowe kryteria.

a) dodatkowym kryterium w rekrutacji jest kolejność składanych dokumentów.

10. W  przypadku,  gdy  ilości  zgłoszeń  jest  większa  niż  przewidziana  liczba  miejsc  w 

przedszkolu zostaje utworzona lista rezerwowa

§ 39

1. Dyrektor jest upoważniony do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w 

przypadku, gdy rodzice bądź prawni opiekunowie: 

a) nie wywiązują się z zawartej umowy, 
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b) zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu, 

c) w  przypadkach  dziecka  zapisanego  po  raz  pierwszy  do  przedszkola  -  gdy  nie  zgłosili 

rezygnacji z usług przedszkola przez okres dwóch tygodni, 

d) w przypadku dziecka uczestniczącego wcześniej do przedszkola – gdy rodzice/opiekunowie 

prawni  nie  zgłosili  i  nie  usprawiedliwili  dłuższej  nieobecności  dziecka,  trwającej  okres 

jednego miesiąca, 

e) zgłosili wniosek o skreśleniu dziecka z listy, 

f) z powodu niepłacenia czesnego za okres trzech miesięcy lub nieterminowego wnoszenia 

opłat przez rodziców. 
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POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

1. Na terenie Przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne. 

2. Prowadzenie  na  terenie  przedszkola  działalności  nie statutowej  wymaga  zgody  osób 

prowadzących przedszkole. 

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – 

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi. 

4. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

a) przekazanie informacji o Statucie nauczycielom i pracownikom przedszkola, 

b) przekazanie informacji o Statucie na zebraniu dla rodziców, 

c) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora Przedszkola.

§ 40 

1. Regulamin  działalności  uchwalony przez  organ działający  w Przedszkolu  nie  może być 

sprzeczny z postanowieniami Statutu. 

§ 41 

1. Przedszkolne prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. W celu lepszej czytelności statutu, wprowadza się każdorazowo jednolity tekst z ujętymi 

zmianami.

3. Przedszkole posługuje się pieczęciami o następujących treściach: 

a) Centrum  Edukacji  ANWISZ  s.c.  Niepubliczne  Przedszkole  Dom  Małego  Skrzata, 

ul. Waryńskiego 104, 86-300 Grudziądz,  tel.  56 46 11355, NIP 876-241-17-63, REGON 

340592827

b) Dyrektor inż. Danuta Lewandowska

c) zastępca dyrektora mgr Sebastian Dróbka

d) zastępca dyrektora mgr Hanna Wisniewska

e) zastępca dyrektora Katarzyna Sztubecka
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ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW PRZEDSZKOLA

§ 42

1. Organy Przedszkola współdziałają wzajemnie zapewniając właściwe wykonywanie 

swych kompetencji w zakresie określonym w przepisach prawa oraz w swoich regulaminach 

wewnętrznych.

2. Każdy z organów posiada możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w granicach swoich kompetencji określonych w Ustawie o Systemie Oświaty oraz statucie. 

3. Każdy  z  organów  jest  zobowiązany  do  przekazywania  rzetelnych  informacji 

pozostałym organom o podjętych decyzjach i planowanych działaniach, za przekazywanie 

bieżącej informacji odpowiedzialny jest Dyrektor.

4. Dyrektor  ma  prawo  i  obowiązek  organizowania  okresowych  spotkań  wszystkich 

organów  Przedszkola,  mających  na  celu  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  tymi 

organami, podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach.

5. Rozwiązywanie sporów między organami. 

Wszystkie spory pomiędzy organami Przedszkola rozstrzygane są w drodze negocjacji  z 

udziałem:

a) dyrektora, jeżeli organ ten nie jest stroną sporu,

b) Rady Pedagogicznej, jeżeli stronami sporu są Dyrektor i Rada Rodziców,

c) w przypadku,  gdy stroną konfliktu jest  Dyrektor  rozwiązanie konfliktu leży w gestii 

osób prowadzących,

6. W przypadku zaistniałych sporów Dyrektor zwołuje nadzwyczajne spotkanie wyżej 

wymienionych organów,

7. Za  rozwiązanie  sytuacji  konfliktowych  pomiędzy  organami  Przedszkola 

odpowiedzialny jest Dyrektor, który: 

a) zapoznaje się z istotą konfliktu,

b) zasięga opinii innych organów Przedszkola,

c) przeprowadza negocjacje między stronami,

d) informuje strony o sposobie rozwiązania konfliktu.

8. Dyrektor Przedszkola ma prawo i obowiązek wstrzymać wykonanie uchwał i decyzji 

podjętych przez inne organy Przedszkola o ile uzna, że naruszają one przepisy Ustawy o 

Systemie Oświaty, przepisy niniejszego Statutu bądź inne obowiązujące przepisy prawa. O 

każdym przypadku wstrzymania wykonania uchwały Dyrektor zawiadamia niezwłocznie 
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Kuratora Oświaty i organ prowadzący celem zajęcia stanowiska, decyzja Kuratora Oświaty 

lub organu prowadzącego w sprawach będących przedmiotem sporu pomiędzy organami 

Przedszkola jest ostateczna.

§ 43

1. Statut Niepublicznego Przedszkola prowadzonego przez:

Iwonę Majorke, zamieszkałą Nowa Wieś, ul. 29 Października 20, 86-300 Grudziądz;

Sebastiana Dróbkę, zamieszkałym ul. Jackowskiego 48/11, 86-300 Grudziądz;

Karolinę Szymańską, zamieszkałą ul. Wiśniowa 18, 86-300 Grudziądz

wchodzi w życie z dniem 21.01.2013 r.
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