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Rozdział 1 

Informacje ogólne o przedszkolu 

 

§ 1. 

1. Publiczne Przedszkole w Terespolu, zwane dalej przedszkolem jest placówką publiczną: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego;  

2) przeprowadza rekrutację wychowanków w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową kształcenia 

wychowania przedszkolnego; 

 

 2. Lokalizacja  przedszkola:  

1) siedzibą przedszkola jest budynek Zespołu Szkół Publicznych nr 1 przy ulicy 

Kraszewskiego 28, w którym funkcjonują  oddziały przedszkolne: 

 3. Przedszkole prowadzi oddziały: ogólnodostępne i integracyjne dla dzieci  

z niepełnosprawnościami. 

 

 4. Przedszkole prowadzi: 

1) wychowanie przedszkole dla dzieci w wieku 3 - 6 lat, a w przypadku dzieci 

niepełnosprawnych w wieku 3 -9  lat; 

2)     obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne; 

3)     wczesne wspomaganie. 

  

§ 2. 

 

1. Przedszkole jest jednostką finansów publicznych, której działalność jest 

finansowana przez: 

1) Gminę Miejską Terespol; 

2) Rodziców, w formie opłat za liczbę godzin dziennego pobytu dziecka w przedszkolu 

ponad czas realizacji podstawy wychowania przedszkolnego.  

 

 2. Rodzice lub prawni opiekunowie dzieci, zawierają pisemną umowę z przedszkolem 

na pobyt dziecka w placówce na dany rok szkolny. 

 

 3. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji 

Narodowej. 

 

 4. Rodzicom przysługuje dzienny odpis kosztów wyżywienia z tytułu nieobecności 

dziecka w przedszkolu oraz obniżenie miesięcznej opłaty za każdą godzinę nieobecności. 

 

 

 

 

 

      



4 

 

 

     Rozdział 2 

      Cele i zadania przedszkola  

 

§ 3. 

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia 

dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych  

i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

 

             2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie 

doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia 

dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.  

 

§ 4. 

1. Cele wychowania przedszkolnego, o którym mowa w § 3 ust. 2 przedszkole realizuje 

poprzez kształtowanie czterech obszarów rozwoju dziecka: fizycznej, społecznej,                          

poznawczej i emocjonalnej.   

 

§ 5. 

Do zadań Przedszkola należy: 

 

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym                                

i poznawczym obszarze jego rozwoju.  

 

2. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                                

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.  

 

3. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                               

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. 

 

4.  Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 

dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 

dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.   

 

5. 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. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

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

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
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8. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie                    

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

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  

 

9. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

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

 

10. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.  

 

11. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 

podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy. 

 

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

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.   

 

13. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

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

zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

 

14. Systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.  

 

15. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 

osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.  

 

16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.  

 

17. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu 

oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole. 

 

18. Realizacja programów nauczania, które zawierają podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. 

 

19. Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych wychowanków poprzez obserwację zakończoną analizą 

i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, także wykorzystywanie 

wyników obserwacji w procesie uczenia i nauczania. 
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20. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom  

i nauczycielom stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

21. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

 

22. Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym m.in. policją, stowarzyszeniami, 

parafią, rodzicami w celu kształtowania środowiska wychowawczego w przedszkolu. 

 

23. Egzekwowanie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

24. Dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie  

z zasadami określonymi w przepisach o dokumentacji przedszkolnej i archiwizacji. 

 

25. Realizowanie doradztwa zawodowego na zajęciach edukacyjnych wychowania 

przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi programami wychowania 

przedszkolnego; 

 

 

 

Rozdział 3 

Sposoby realizacji zadań przedszkola 
 

§ 6. 

 

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

o obowiązującą podstawę wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami 

wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup. 

 

2. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 

 

1) szczegółowe cele edukacyjne; 

2) tematykę materiału edukacyjnego; 

3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

 

3. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, 

dyrektor może zasięgać opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego 

wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub zespołu nauczycielski i 

specjalistów, zatrudnionych w przedszkolu. 

 

4. Programy wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor ZSP Nr 1. 

5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią 

zestaw programów wychowania przedszkolnego. 

 

6. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informacje o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informacje wydaje się do końca 

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

może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia 
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nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych 

obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.  

 

§ 7. 

 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć  

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

 

1) realizację przez nauczycieli zapisanych w statucie zadań; 

2) opracowanie miesięcznych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: 

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu; 

3)  przestrzeganie liczebności grup; 

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów 

dokonuje dyrektor ZSP Nr 1, co najmniej raz w roku; 

8) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

10) ogrodzenie terenu przedszkola; 

11) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym 

dzieci niepełnosprawnych; 

12) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach   

i wycieczkach poza teren przedszkola; 

§ 8. 

1. Przedszkole prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:  

 

1)   realizacje przyjętego Programu wychowania przedszkolnego;   

2)   rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów  wychowanków; 

3) realizację określonej tematyki zajęć we współpracy z lekarzami, wolontariuszami  

organizacji działających na rzecz dziecka  i  rodziny; 

4)    działania opiekuńcze wychowawców grup, w tym rozpoznawanie relacji  między   

         rówieśnikami; 

5)    promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia; 

6)    prowadzenie profilaktyki uzależnień; 

 

 

§ 9. 

 

1. Przedszkole sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczno-psychologiczną:  

    

1) nad wychowankami rozpoczynającymi pobyt w przedszkolu poprzez: 
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a) organizowanie spotkań Dyrekcji przedszkola z nowo przyjętymi wychowankami i ich 

rodzicami; 

b) rozmowy indywidualne wychowawcy z dziećmi i rodzicami na początku roku   

szkolnego w celu   rozpoznania cech osobowościowych dziecka, stanu jego zdrowia, 

warunków rodzinnych i materialnych,  

c) organizację wycieczek integracyjnych, 

d) pomoc w adaptacji dziecka w nowym środowisku organizowana przez pedagoga lub 

psychologa przedszkolnego, 

e) udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę, wychowawcę lub  

przedstawiciela  dyrekcji, 

f) współpracę z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną, 

g) respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznej, 

h) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego 

na podstawie  orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.  

  

2) nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków   

rodzinnych i  losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący. 

 

3) nad dziećmi szczególnie uzdolnionymi. 

 

4) nad wychowankami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja, formy i sposoby świadczenia pomocy psychologiczno–

pedagogicznej 

 

§ 10. 

1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana 

jest wychowankom, rodzicom i nauczycielom. 

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu 

są bezpłatne, a udział dziecka w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji 

dobrowolny. 

3. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna polega na : 

1) rozpoznawaniu i zaspakajaniu potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka; 

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wychowanka; 

3) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w 

przedszkolu; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu przedszkola 

oraz w środowisku społecznym; 
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5) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nabywaniu umiejętności i wiadomości przez 

dziecko; 

6) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami; 

7) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla    dzieci niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym 

dla dzieci niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym;  

8) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i 

rodziców; 

9) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

dzieci; 

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające 

sprostanie tym wymaganiom; 

12) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

13) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

14) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną świadczona jest wychowankom, gdy jej 

potrzeba zorganizowania wynika w szczególności z:  

1) niepełnosprawności dziecka; 

2) niedostosowania społecznego; 

3) zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania i emocji; 

5) szczególnych uzdolnień; 

6) specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) choroby przewlekłej; 

9) sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) niepowodzeń edukacyjnych; 

11) zaniedbań środowiskowych; 

12) trudności adaptacyjnych; 

 

5. O udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej mogą wnioskować: 

1) rodzice dziecka/prawni opiekunowie; 

2) dyrektor ZSP Nr 1; 

3) nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniem oraz zatrudnieni w szkole specjaliści; 

4) poradnia psychologiczno-pedagogiczna; 

 

6.  Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają: 

1) nauczyciele w bieżącej pracy z dzieckiem na zajęciach; 

2) specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej, w szczególności: 

       a) pedagog, 

      b) psycholog,                                               
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     c) logopeda, 

3) pracownicy przedszkola poprzez zintegrowane oddziaływanie na wychowanka; 

4) od 1 września 2022 r. w przedszkolu zatrudniony zostaje pedagog specjalny. 

§ 11. 

1.  W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla dziecka jest 

udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania 

nauczycieli i specjalistów w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć rozwijających umiejętności uczenia się; 

3) zajęć specjalistycznych: 

a) korekcyjno-kompensacyjnych, 

b) logopedycznych, 

c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, w tym umiejętności 

komunikacyjne; 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

5) porad i konsultacji. 

 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu realizowana przez 

każdego nauczyciela w bieżącej pracy z dzieckiem polega w szczególności na: 

1) dostosowaniu wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych dziecka i 

jego  potrzeb; 

2) rozpoznawaniu sposobu uczenia się i stosowanie skutecznej metodyki nauczania; 

3) indywidualizacji pracy na zajęciach obowiązkowych i dodatkowych; 

4) dostosowanie warunków  pracy do potrzeb psychofizycznych dziecka; 

 

 

§ 12. 

 

1. W Przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom: 

 

1) posiadającym orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego 

orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, 

opracowanym dla dziecka na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania 

kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz 

niedostosowanych społecznie; 

 

2) posiadającym opinię poradni psychologiczno–pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

 

3) posiadającym orzeczenie o potrzebie indywidualnego rocznego przygotowania 

przedszkolnego - na podstawie tego orzeczenia; 

 

4) nieposiadającym orzeczenia lub opinii, ale dla których na podstawie rozpoznania 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości 
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psychofizycznych dziecka dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w 

przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                    

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach koniecznym jest zorganizowanie 

zinstytucjonalizowanej formy pomocy lub pomocy doraźnej w bieżącej pracy z dzieckiem ; 

 

2. Nauczyciele pracujący z grupą wychowawczą prowadzą wnikliwą obserwację 

pedagogiczną, która polega na obserwacji zachowań, obserwacji relacji poszczególnych 

wychowanków z innymi ludźmi, analizują  postępy w rozwoju związane z edukacją i 

rozwojem społecznym, analizują wytwory dziecka, opinie z poradni.  Na podstawie wyników 

obserwacji nauczyciele wstępnie definiują trudności / zdolności lub zaburzenia. Na podstawie 

wyników obserwacji formułowana jest diagnoza interdyscyplinarna zawierająca informacje w 

zakresach: 

1) społecznym (przedstawienie środowiska rodzinnego i szkolnego dziecka); 

2) medycznym (ogólny rozwój fizyczny dziecka, stan je go zdrowia); 

3) psychologicznym (ocena poziomu rozwoju funkcji intelektualnych, stanu psychicznego, 

procesów emocjonalno -motywacyjnych, ocena osobowości dziecka); 

4) pedagogicznym (ocena poziomu wiadomości i umiejętności szkolnych, charakterystyka 

trudności w uczeniu się). 

 

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

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno–

pedagogiczną odpowiednio wychowawca lub specjalista niezwłocznie udziela tej pomocy                      

w bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola. 

 

          4. Wychowawca grupy przekazuje tę informację pozostałym nauczycielom pracującym                      

z dana grupą, w przypadku, gdy stwierdzi taką potrzebę.  Wychowawca grupy przekazuje 

informację na najbliższym posiedzeniu zespołu nauczycieli uczących w danej grupie. 

 

            5. Wychowawca grupy informuje rodziców ucznia/ prawnych opiekunów o potrzebie 

objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną ich dziecka.  

 

          6. Po dokonanych ustaleniach zespołu nauczycielskiego lub zebraniu opinii od 

poszczególnych nauczycieli, wychowawca proponuje formy pomocy psychologiczno–

pedagogicznej świadczonej poszczególnym wychowankom. Propozycję przedstawia 

dyrektorowi ZSP Nr 1. 

 

           7. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej ustala dyrektor ZSP Nr 1, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym 

roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 

 

            8. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno–

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane 

niezwłocznie zawiadamia się rodzica w formie pisemnej. Wychowawca grupy wpisuje 

powyższą informację w Dzienniku Wychowawcy lub przekazuje na spotkaniu z rodzicem, zaś 

rodzic własnoręcznym podpisem potwierdza otrzymanie informacji.  
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            9. Rodzic ma prawo do odmowy świadczenia pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

swojemu dziecku. 

 

   10. W przypadku, gdy pomimo udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej nie 

nastąpiła poprawa w funkcjonowaniu dziecka w przedszkolu, dyrektor, za zgodą rodziców, 

występuje do poradni psychologiczno-pedagogicznej o przeprowadzenie diagnozy i 

wskazanie rozwiązania problemu. 

 

11. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.  

 

12. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele                                  

i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć. 

 

13. Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia 

specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.  

 

14. O objęciu wychowanka zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor ZSP Nr 1. O 

zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć specjalistycznych decyduje dyrektor ZSP Nr 

1  na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia. 

 

15. W przedszkolu zatrudniony jest pedagog, logopeda, na miarę potrzeb specjaliści, 

posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju prowadzonych zajęć.  

 

16. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów udzielających 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela Poradnia Pedagogiczno-Psychologiczna                          

w  Terespolu. 

 

 

§ 13. 

 

1. Indywidualizacja pracy z dziećmi na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega 

na: 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych,  

intelektualnych i fizycznych dziecka; 

3)  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności 

dziecka; 

4) umożliwianiu dziecku z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia                      i środków dydaktycznych; 
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Rozdział 5 

Organizacja nauczania, wychowania i opieki wychowankom 

niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym 
 

§ 14. 

1. Dzieci niepełnosprawne, dla których poradnia psychologiczno–pedagogiczna wydała 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego są objęte wychowaniem przedszkolnym w 

oddziale ogólnodostępnym.  

 

§ 15. 

1. Przedszkole zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby   

i możliwości psychofizyczne wychowanków warunki do zajęć i środki dydaktyczne. 

2. Przedszkole organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

 

§ 16. 

1. Wychowankowi z niepełnosprawnością można przedłużyć okres wychowania 

przedszkolnego do 9 roku życia. 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego niepełnosprawnemu dziecku 

podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna.   

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie. 

4. Zgodę na przedłużenie wychowania przedszkolnego składają w formie pisemnej do 

dyrektora ZSP Nr 1, rodzica dziecka, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego. 

5. Decyzję o przedłużeniu pobytu dziecka w przedszkolu podejmuje dyrektor ZSP Nr 1 nie 

później niż do końca lutego w bieżącym roku szkolnym. 

 6. Przedłużenie nauki niepełnosprawnemu dziecku może być dokonane w przypadkach: 

1) braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, 

kształcenia przedszkolnego utrudniających podjęcie nauki w szkole podstawowej 

spowodowanych dysfunkcjami; 

2) psychoemocjonalną niegotowością ucznia do szkoły.  

    

§ 17. 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub 

niedostosowaniem społecznym: 

  

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do zajęć oraz w miarę możliwości środki dydaktyczne; 

3) realizację programu wychowania przedszkolnego dostosowanego do indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dziecka oraz następujące formy 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

- zajęcia rozwijające uzdolnienia; 
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- zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające 

kompetencje emocjonalnospołeczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym; 

- zindywidualizowane ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

- porady i konsultacje.  

 

§ 18. 
1. Dziecku niepełnosprawnemu przedszkole organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie    z 

zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć 

rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 

godziny tygodniowo na dziecko. 

 

2. Liczba godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor ZSP Nr 1 umieszcza w arkuszu 

organizacyjnym. 

 

3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza 

się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla dziecka 

łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach. 

 

§ 19. 

1. W przedszkolu dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego organizowane są: 

1)  zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych w zakresie: 

a)  korekcji wad postawy (gimnastyka korekcyjna); 

b)  korygujące wady mowy (zajęcia logopedyczne); 

c)  korekcyjno – kompensacyjne; 

 

 

§ 20. 

1. Dziecko niepełnosprawne ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej organizowanej w przedszkolu w formach i na zasadach 

określonych w Rozdziale 3 statutu przedszkola. 

 

§ 21. 

1. W przedszkolu powołuje się zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom 

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie  o 

niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego. 

 

2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog 

szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w przedszkolu.  

 

3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w okresie. 

 

     4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć: 

 

1) na wniosek dyrektora ZSP Nr 1 – przedstawiciel poradni psychologiczno-

pedagogicznej; 

  2) na wniosek lub za zgodą rodziców dziecka – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub 

inny specjalista; 

      3) pomoc nauczyciela. 
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5. Dla dzieci posiadających orzeczenie ppp, zespół na podstawie orzeczenia 

opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w 

orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej 

podstawie oraz zalecenia do zawarte w orzeczeniu we współpracy, w zależności od 

potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

 

6. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem 

okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.  

 

7. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET)  określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu 

wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dziecka wraz z określeniem   metod i formy pracy z 

dzieckiem; 

2) rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                    

z dzieckiem, z tym, że  w przypadku: 

a) dziecka niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym, 

b) dziecka niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze 

resocjalizacyjnym, 

c) dziecka zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o 

charakterze socjoterapeutycznym, 

3) formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 

wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez 

dyrektora ZSP Nr 1 zgodnie z przepisami;  

4) działania wspierające rodziców dziecka oraz, w zależności od potrzeb, zakres 

współdziałania z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi 

oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży; 

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka; 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami w realizacji zadań; 

7) wykaz zajęć edukacyjnych realizowanych indywidualnie lub w grupie liczącej do 5 

dzieci, jeżeli występuje taka potrzeba. 

 

8. Rodzice dziecka/prawni opiekunowie mają prawo uczestniczyć w opracowaniu 

indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz w dokonywania okresowej 

wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka.  Dyrektor ZSP Nr 1 

zawiadamia rodziców o terminie posiedzenia w formie pisemnej.  

9. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy 

psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę wszystkie 

godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form. 
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10. Nauczyciele pracujący z dzieckiem dla którego został opracowany 

Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz 

stosować się do zaleceń zawartych w nim. Zaleca się, by nauczyciele prowadzili notatki z 

zapisem postępu w rozwoju dziecka, w oparciu o które będzie dokonywana ocena 

efektywności działań. 

 

 

 

Rozdział 6 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 

§ 22. 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor ZSP Nr 1; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

 

§ 23. 

1. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy. 

3. Do zadań  dyrektora należy planowanie, organizowanie i kierowanie pracą Przedszkola. 

4. Dyrektor w szczególności zabiega o stwarzanie optymalnych warunków do realizacji zadań 

wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych Przedszkola. 

 

§ 24. 

1.  V-ce dyrektor odpowiedzialny za przedszkole kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, 

wychowawczą, a w szczególności: 

 sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

 realizuje uchwały innych organów przedszkola podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących, 

 współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych, 

 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, 

 gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania projektu oceny ich 
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pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzi informacje 

niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego, 

 wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie 

szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia 

nauczycieli, 

 opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców do dnia 15 września każdego roku szkolnego, 

 planuje, organizuje i prowadzi nadzór pedagogiczny placówki, 

 przed zakończeniem każdego roku szkolnego przedstawia Radzie Pedagogicznej i 

Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru pedagogicznego zawierającą: zakres 

wykonania planu, wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

 

2. Dyrektor ZSP nr 1 może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadkach określonych w 

statucie przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

3. Dyrektor ZSP nr 1 jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli i pracowników administracji i obsługi. 

 

4. Dyrektor współpracuje z pielęgniarką albo higienistką, lekarzem, lekarzem dentystą, 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, 

nazwisko i numer PESEL dziecka celem właściwej realizacji tej opieki. 

 

5. Dyrektor decyduje w sprawach: 

 proponuje przyznanie nagrody oraz wymierzenie kary porządkowej nauczycielom i 

innym pracownikom przedszkola, 

 występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii innych organów przedszkola, w sprawie 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników 

placówki. 

6. Dyrektor odpowiedzialny za przedszkole w wykonywaniu swych zadań współpracuje z  

rodzicami i organami przedszkola. 
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§ 24. 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.  

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni   

w przedszkolu. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ZSP Nr 1 w Terespolu. 

4. W zebraniach rady pedagogicznej lub określonych punktach programu mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 

wniosek rady pedagogicznej. Przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

mogą brać udział w posiedzeniu rady pedagogicznej po uprzednim powiadomieniu dyrektora 

ZSP Nr 1. 

5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

w każdym okresie i po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących 

potrzeb. 

6. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących: 

1)uchwala regulamin swojej działalności; 

2) podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy wychowanków przedszkola; 

3) podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu wychowania przedszkolnego 

niepełnosprawnemu wychowankowi po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej i zgody rodziców; 

4) zatwierdza plan pracy przedszkola na każdy rok szkolny; 

5) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego; 

6)podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie wychowanka do innego 

przedszkola; 

7)ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) uchwala wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu; 

9) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

przez organ nadzorujący w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

 

7.Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących: 

1) opiniuje organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład dnia;  

2) opiniuje programy z zakresu wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem do 

użytku w placówce; 

3) opiniuje propozycje dyrektora ZSP Nr 1 w sprawach przydziału nauczycielom stałych 

prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych; 

4) opiniuje projekt innowacji do realizacji w przedszkolu; 

5) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

6) opiniuje projekt finansowy przedszkola; 
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7) opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza; 

8) wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora; 

9) opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy; 

10)  opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska 

kierownicze. 

 

  8. Rada Pedagogiczna ponadto: 

1) przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu;  

2) może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora ZSP Nr 1 

lub z innych funkcji kierowniczych w przedszkolu; 

3) uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola; 

4) głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora ZSP Nr 1; 

5) ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan przedszkola i występuje z wnioskami do 

organu prowadzącego; 

6) uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli; 

7) ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców o zmianę nazwy przedszkola  

i nadanie imienia przedszkolu; 

8) może wybierać delegatów do Rady Przedszkola, jeśli taka będzie powstawała; 

9) wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora ZSP Nr 

1; 

10) wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny 

pracy; 

11) zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli; 

 

 

9. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane 

zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

10. Dyrektor ZSP Nr 1 wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O 

wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny jest ostateczne. 

 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w formie papierowej. Księgę protokołów 

przechowuje się w archiwum przedszkola, zgodnie z Instrukcją Archiwizacyjną. 
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§ 25. 

1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola. 

2. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami przedszkola. 

3. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rodziców/prawnych opiekunów z 

każdego oddziału przedszkolnego. 

4. Celem Rady Rodziców jest reprezentowanie ogółu rodziców przedszkola oraz 

podejmowanie działań zmierzających do doskonalenia statutowej działalności przedszkola. 

5. Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji 

przedszkola. 

6. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności: 

1) pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań przedszkola; 

2) gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności przedszkola, a także 

ustalanie zasad użytkowania tych funduszy; 

3) zapewnienie rodzicom we współdziałaniu z innymi organami przedszkola, rzeczywistego 

wpływu na działalność przedszkola, wśród nich: 

a) znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkola 

i w grupie uzyskania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swego dziecka i 

jego postępów lub trudności, 

b) znajomość statutu przedszkola, uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego 

kształcenia swych dzieci, 

c) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola, 

d) określanie struktur działania ogółu rodziców oraz Rady Rodziców.  

7. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

8. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania przedszkola; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora ZSP Nr 1; 

3) opiniowanie decyzji dyrektora ZSP Nr 1 o dopuszczeniu do działalności w przedszkolu 

stowarzyszenia lub innej organizacji, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, a w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej przedszkola; 

4) opiniowanie pracy nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za 

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

dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie- 

przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania; 

5) opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych; 
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   9. Ustala się, że projekty dokumentów opracowane przez organy kierowania przedszkolem 

których opiniowanie jest ustawową kompetencją Rady Rodziców, powinny być przekazane 

przewodniczącemu Rady w formie pisemnej z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni przed ich 

rozpatrzeniem. Rada dla uzyskania pomocy w opiniowaniu projektów może zaprosić 

ekspertów spoza swego składu. 

  10. Rada Rodziców może: 

1) wnioskować do dyrektora ZSP Nr 1 o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

2) występować do dyrektora ZSP Nr 1, innych organów szkoły, organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich 

sprawach przedszkolnych; 

3) delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora ZSP Nr 1; 

4) delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

11. Rada Rodziców przeprowadza wybory rodziców, spośród swego grona, do komisji 

konkursowej na dyrektora przedszkola. 

12. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa 

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb wyborów do rad oddziałowych i rady rodziców; 

3) zasady wydatkowania funduszy rady rodziców. 

 

 

§ 26. 

1. Wszystkie organa przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego 

szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ  

w granicach swoich kompetencji. 

 

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

być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są 

dyrektorowi ZSP Nr 1 w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi 

przedszkola. 

 

3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do 

realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie 

naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

 

4. Organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji. 
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5. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi ZSP Nr 1 poprzez swoją 

reprezentację, tj. Radę Rodziców w formie pisemnej lub Radzie Pedagogicznej w formie 

ustnej na jej posiedzeniu. 

6. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków. 

7. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  

i kształcenia dzieci według zasad ujętych w przedszkola. 

 

§ 27. 

 

1. Spory wynikające pomiędzy pracownikami a v-ce dyrektorem  rozstrzyga dyrektor 

ZSP nr 1, organ prowadzący lub nadzorujący w zależności od przedmiotu sporu. 

2. Spory wynikłe pomiędzy nauczycielami z innymi pracownikami Przedszkola rozstrzyga  

dyrektor ZSP nr 1. 

3. Spory wynikłe pomiędzy rodzicami a pracownikami Przedszkola rozstrzyga dyrektor ZSP 

Nr 1 

4.  Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

Rozdział 7 

Organizacja wychowania i opieki w przedszkolu 

 

§ 28. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

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

niepełnosprawności. 

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godziny dziennie: od 6.30 do 

17.00.  

3. Podstawa programowa jest realizowana w godzinach 7.30 - 12.30. 

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalanych 

przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora ZSP Nr 1. 

        5. Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym trzylatków nie może przekraczać 20 w 

pozostałych 25. 

      6. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba 

dzieci w oddziale może być niższa. 
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7. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub 

upoważnioną pisemnie przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo: 

1) Rodzice lub osoba upoważniona przez nich ponosi całkowitą odpowiedzialność za 

dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika 

przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka 

od pracownika przedszkola przez rodzica).  

2) Rodzice przyprowadzają dziecko do godz. 8.30 a odbierają do godz. 17.00.  

3) Każde z rodziców (upoważnionych osób) ma obowiązek wejść razem z dzieckiem do 

szatni, a potem odprowadzić dziecko do właściwej sali.  

4) Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola są zobowiązane: pomóc dziecku w 

szatni zdjąć wierzchnie okrycie i zmienić obuwie, osobiście przekazać dziecko nauczycielce 

danej grupy (lub nauczycielce dyżurującej).  

5) Od momentu przekazania dziecka nauczycielce do chwili odebrania dziecka po 

zajęciach, odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.  

6) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców bez opieki na terenie przedszkola, w szatni lub 

innym miejscu w budynku przedszkola.  

7) Rodzic lub upoważniona osoba zgłasza się po dziecko w sali lub na terenie placu 

zabaw do godz. 17.00 (od tej chwili ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko).  

8) Osoba upoważniona do odbierania dziecka powinna mieć ze sobą dowód osobisty lub 

inny dokument tożsamości i okazać go na żądanie nauczycielki.  

9) Odbieranie dziecka musi się odbywać za wiedzą nauczycielki opiekującej się daną 

grupą.  

10) Przedszkole może odmówić wydania dziecka osobie, której stan wskazuje na to, że 

nie jest ona w stanie zapewnić bezpieczeństwa dziecku.  

11) Jeżeli nauczyciel odmówi wydania dziecka osobie zgłaszającej się po nie, musi 

niezwłocznie poinformować o tym dyrektora Zespołu lub osobę przez niego upoważnioną i 

podjąć wszelkie możliwe czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka.  

12) W sytuacji, kiedy dziecko ma być odebrane przez inną osobę (niewskazaną w 

oświadczeniu),rodzice powinni osobiście poinformować nauczyciela z jednodniowym 

wyprzedzeniem lub najpóźniej w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Osoba 

odbierająca dziecko z przedszkola musi w takim przypadku obowiązkowo mieć ze sobą 

dokument tożsamości.  

13)Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane o ustalonej porze, nauczyciel ma obowiązek 

skontaktować się telefonicznie z rodzicami dziecka.  

14)Gdy próby skontaktowania się z rodzicami nie odnoszą skutku i nie udaje się ustalić 

miejsca pobytu rodziców, nauczyciel pozostaje z dzieckiem w przedszkolu przez jedną 

godzinę, a po upływie tego czasu powiadamia jednostkę policji.  
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15)W przypadku gdy jedno z rodziców nie życzy sobie, aby dziecko było odbierane z 

przedszkola przez drugiego z rodziców, wtedy musi przedstawić dyrektorowi przedszkola 

orzeczenie sądowe.  

8. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona na podstawie 

programów wychowania przedszkolnego, dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez 

dyrektora.  

9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

10. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i za zgodą organu prowadzącego w 

przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe: zajęcia umuzykalniające, zajęcia 

taneczne, które są bezpłatne. 

11. Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi: 

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

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

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

wszystkich grupach przedszkolnych. 

  12. W przedszkolu posiłki dzieci otrzymują w postaci cateringu, dostarczanego przez ZSP 

nr 1 w Terespolu. 

 

§ 29. 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych lub dydaktyczno –

wychowawczych w grupach międzyoddziałowych. 

         2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.30 – 

7.30 i 15.00 – 17.00 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi wcześnie 

rano i późno odbieranymi z przedszkola. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje 

dzieci od godziny 6.30) do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka 

zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 15.30 do momentu 

zamknięcia przedszkola. 

3. Liczba dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25. 

4. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy 

przedświąteczne, wysoka zachorowalność, tzw. długie weekendy) dyrektor ZSP Nr 1 może 

zlecić łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie. 

5. Wycieczki, wyjazdy do kina i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się  

w grupach o strukturze międzyoddziałowej, zgodnie z Regulaminem Organizacji Wycieczek 

          6. Dyrektor ZSP Nr 1 powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 

nauczycieli, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

          7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 

nauczyciel (nauczyciele) opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci 

do przedszkola.  
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§ 30. 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora ZSP Nr 1. Arkusz organizacyjny 

zatwierdza organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu nadzoru 

pedagogicznego i opinii zakładowych związków zawodowych. 

 

2. Dyrektor ZSP Nr 1 opracowuje arkusz organizacyjny pracy szkoły do 21 kwietnia 

każdego roku szkolnego, zaś organ prowadzący zatwierdza do 29 maja danego roku. 

  

3. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności: 

1) liczbę oddziałów przedszkolnych; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 

4) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę nauczycieli ogółem, w tym nauczycieli zajmujących kierownicze stanowiska; 

6) liczbę pracowników administracji i obsługi, 

7) ogólna liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący.  

 

4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego przedszkola dyrektor,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć 

określający organizację zajęć edukacyjnych. 

§ 31. 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora ZSP 

Nr 1 na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciele opracowują plan dnia w 

danej grupie uwzględniając możliwości fizyczne, wiek dzieci i ich potrzeby.  

1) W godzinach 6.30 – 8.00: 

a) schodzenie się dzieci, 

b) zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, 

c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, 

korekcyjnym, stymulującym, 

d) zabawy dydaktyczne o charakterze poszerzającym temat z małym zespołem 

bądź indywidualnie, 

e) ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe ze śpiewem, 

f) przygotowanie do śniadania. 

2)W godzinach 8.00 - 11.30: 

a) śniadanie, 

b) zabawy dowolne dzieci w kącikach zainteresowań, 

c) prace nauczycielki indywidualne lub z małym zespołem o charakterze 

wyrównawczym, stymulującym, korekcyjnym, 
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d) zajęcia inspirowane przez nauczyciela w celu wspomagania rozwoju dzieci  

w sferze ruchowej, muzycznej, plastycznej, językowej, matematycznej, 

e) zabawy ruchowe, 

f) spacery w celu dydaktycznym lub rekreacyjnym, 

g) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 

h) przygotowanie do obiadu, zabiegi higieniczne. 

3) W godzinach 11.30 – 14.00: 

a) obiad, 

b) zajęcia programowe o charakterze poszerzającym, 

c) opowiadanie lub czytanie bajek, zabawa w teatr, 

d) zabawy uspokajające i relaksujące, 

e) spacer, zabawy w ogrodzie lub w kącikach zainteresowań, 

f) muzykoterapia, bajkoterapia, 

g) zajęcia dodatkowe, 

h) przygotowanie do podwieczorku 

4) W oddziale 3 i 4-latków po obiedzie dzieci leżakują. 

5) W godzinach 14.00 – 17.00: 

 a) podwieczorek. 

                 b) prace nauczycielki o charakterze korekcyjnym, wyrównawczym, stymulującym  

i obserwacyjnym, 

                 c)gry planszowe z małym zespołem dzieci, gry i zabawy dydaktyczne, 

                d) zabawy w kącikach zainteresowań według wyboru dzieci. 

 

2. Program wychowania przedszkolnego realizowany jest w godzinach 7.30 – 12.30. 

3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej 

i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w 

przedszkolu. 

 

§ 32. 

1. Zgodnie z treścią art. 125 a ust.7 Ustawy Prawa Oświatowego zajęcia w przedszkolach 

zostaną zawieszone w przypadku występowania następujących okoliczności: 

 zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

 temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

 zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

 innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu 

uczniów. 
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2. Wprowadzenie nauczania zdalnego powinno wtedy nastąpić nie później niż w trzecim dniu 

zawieszenia. 

3. Mimo zawieszenia zajęć zapewniona będzie możliwość odstąpienia od nauki zdalnej mimo 

ustawowego obowiązku jej realizacji. Będzie to możliwe: 

 za zgodą organu prowadzącego, 

 po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

4. W prowadzeniu zajęć zdalnych nauczyciele będą wykorzystywali różne technologie 

informacyjno-komunikacyjne obsługiwane przez komputer, tablet lub smartfon. W pracy z 

dziećmi wykorzystane zostaną programy multimedialne, gry edukacyjne, materiały 

przygotowane przez nauczyciela, dostosowane do potrzeb dziecka.  

5. Materiały przekazywane będą rodzicom za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

6. W trosce o bezpieczeństwo dzieci zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych będą dostosowane do wieku dziecka, a czas spędzony przed komputerem 

regulowany w konsultacji z rodzicami. 

7. Uczestnictwo dziecka w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość potwierdzane będzie odpowiedziami zamieszczanymi przez 

rodziców poprzez pocztę elektroniczną. Ponadto rodzice za pośrednictwem poczty 

elektronicznej systematycznie zamieszczać będą prace wykonywane przez dziecko.  

 

 

Rozdział 8 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

                                                                    § 33. 

1.  Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za 

jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

2.  Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

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

czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) otoczenie opieką każde dziecko od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 

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

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania 

przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w 

celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień; 
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4) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości 

psychofizycznych dziecka, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno–

pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości 

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

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności 

informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających z 

realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie o 

postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu i rozwoju, 

w formach przyjętych w przedszkolu; 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych,] ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i 

rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia; 

8) wnioskowanie do dyrektora ZSP Nr 1 o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej 

dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

9) aktywny udział w pracach Zespołu Diagnostycznego oraz innych do których nauczyciel 

należy; 

10) dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia 

rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej j, w 

tym poradni specjalistycznej; 

11) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy 

dydaktycznych, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych 

(zgłaszanie dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt 

będący na wyposażeniu sali; 

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

narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

13) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

14) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci; 

15) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 

zainteresowań; 

16) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 

17) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty z rodzicami 

dzieci; 

18) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach 

Rad Pedagogicznych, udział w lekcjach otwartych, uczestnictwo w konferencjach 

metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego; 
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19) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w przedszkolu; 

20) przestrzeganie dyscypliny pracy; 

21) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i miesięcznych planów 

pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych 

i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola; 

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

osobistej; 

23) dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 

24) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

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

26) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego 

dyrektorowi ZSP Nr 1; 

27) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie 

z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

 

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

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

rodzinnych bytowych a także potrzeb i oczekiwań; 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i 

psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania; 

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

rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi; 

4) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym; 

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

wdrażanie dzieci do współpracy; 

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

nauczycielami prowadzącymi zajęcia specjalistyczne; 

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

niepowodzenia; 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw 

moralnych, właściwych relacji między dziećmi – życzliwości, współdziałania, pomocy, 

odpowiedzialności za ład i estetykę Sali; 

9) okazywanie troski i życzliwości do każdego dziecka; 
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10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 

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

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 

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

w sprawach żywienia dzieci; 

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

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

dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie  

i podczas wyjść poza teren przedszkola; 

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom; 

16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a szczególności procedury 

odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek 

poza teren przedszkola. 

 

                                                                 § 34.  

 

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

opiece dzieci. Jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp i p/poż, a także 

odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach. Nauczyciel może opuścić miejsce pracy po 

przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi; 

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

zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

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

być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia stwarza zagrożenia dla 

bezpieczeństwa; 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

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

prowadzenia zajęć z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela.  

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

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

9) zgłaszać do dyrektora wszystkie wyjścia poza teren przedszkola; 

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

skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 
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11) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku; 

12) nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora ZSP Nr 1 w 

przypadku zauważenia niepokojących objawów chorobowych. 

 

 

Rozdział 9 

Wychowankowie przedszkola 

   

§ 34. 

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

a w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej; 

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

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

4) poszanowaniu jego godności osobistej; 

5)  poszanowaniu własności; 

6)  opieki i ochrony; 

7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8)  akceptacji jego osoby. 

9) indywidualnego nauczania 

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

specjalistycznej organizowanej w przedszkolu; 

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

 

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

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 

2)  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 

3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 

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

5)  przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 

6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 

7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający  

z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 

8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

 

3. Dzieciom znajdującym się w trudnych warunkach materialnych i sytuacjach 

losowych przedszkole udziela pomocy w następujących formach: 
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 wystąpienie do instytucji, organizacji i osób prywatnych z prośbą o pomoc rodzinie 

dziecka, udzielenie pomocy rzeczowej przy współpracy Rady Rodziców. 

 

4) Dziecko nie może przynosić do przedszkola żadnych sprzętów elektronicznych oraz 

multimedialnych typu: tablet, telefon, smartwach oraz kosztownych zabawek. 

Przedszkole nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przynoszone przez dziecko 

przedmioty.  

 

5) Kontakt dziecka z rodzicem podczas jego pobytu w przedszkolu możliwy jest w 

każdej chwili jedynie z telefonu służbowego.  

 

 

§ 36. 

      1. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku: 

1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc; 

2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu 

płatniczego; 

3) utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty zgłoszenia choroby dziecka, która 

uniemożliwia przebywania dziecka w grupie, a w szczególności choroby zakaźnej, poza 

chorobami zakaźnymi wieku dziecięcego; 

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

 

§ 37. 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór 

pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań 

wynikających z przepisów oświatowych; 

2) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz wymagań 

edukacyjnych; 

3) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

4) wyrażania opinii o planowanych innowacjach pedagogicznych w zakresie kształcenia, 

wychowania i opieki oraz planowanych eksperymentach pedagogicznych; 

5) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich 

potrzebami; 

6) wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska  

i regionu; 

7) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, 

imprez, zajęć wychowawczo - dydaktycznych, itp.; 
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8) zgłaszania i realizacji własnych pomysłów związanych z zagospodarowaniem, aranżacją 

wnętrz i otoczenia przedszkola; 

9) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz 

poziomu prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 

10) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 

11) udziału w zajęciach otwartych organizowanych w Przedszkolu. 

 

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu; 

2) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola; 

3) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie 

podstawowych czynności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

4) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola; 

5) informować nauczyciela z wyprzedzeniem o późniejszym przyprowadzaniu dziecka do 

przedszkola; 

6) zapewnić dziecku bezpieczny powrót do domu; 

7) znać i przestrzegać postanowień statutowych; 

8) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe bez konieczności podawania w przedszkolu 

jakichkolwiek leków; 

9) interesować się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 

10) kontynuować zalecone ćwiczenia terapeutyczne; 

11) zgłaszać nauczycielowi niedyspozycje (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie 

niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowanie w grupie 

(choroby, ważne wydarzenia rodzinne, lęki, obawy, emocje itd.); 

12) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole; 

13) bezzwłocznie zgłaszać nauczycielkom w grupie o zmianach adresu zamieszkania  

i telefonu kontaktowego; 

14) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń; 

15) informować telefonicznie lub osobiście dyrektora ZSP Nr 1 o stwierdzeniu choroby 

zakaźnej u dziecka; 

16) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia 

dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu; 
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17) zapewnić dziecku niezbędne wyposażenie; 

18) kontrolować, co dziecko zabiera do przedszkola celem uniknięcia wypadku. 

 

 

 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 
 

§ 37. 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przedszkola ustala się umieszczenie go w ogólnie 

dostępnym miejscu, w holu wejściowym. 

3. Statut będzie nowelizowany z chwilą ukazania się nowych przepisów.  

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2.02.2023 r. 

5. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem chorób zakaźnych dyrektor przedszkola 

może w formie zarządzenia wprowadzić odrębne uregulowania niż statutowe, w 

szczególności w zakresie organizacji roku szkolnego i organizacji pracy przedszkola.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


