
 

 

 

STATUT 

Przedszkola Miejskiego nr 3 

w Pruszkowie 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z późn. zmianami),  

 Rozporządzenie MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół  (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami),  

 Ustawa  z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r., poz.191 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z 2016r. poz. 895), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 grudnia 2010 w sprawie podstawowych 

warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 23 ze 

zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 532 z późn. zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015r, poz. 

1113), 

 Rozporządzenie M Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej MEN z 24 sierpnia 2011r. w 

sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 

szkoły i placówki (Dz. U. z 2011r. Nr 176, poz. 1051 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1270), 

 Rozporządzenie MEN z 24 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych  

i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6 poz. 69 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. Nr 

36, poz. 155 ze zmianami), 

 Rozporządzenie MinistraEdukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 

(Dz. U. z 2014r., poz. 1150 ze zmianami), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014r., poz. 

1170), z późn. zmianami. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2013r., poz. 1257), 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży(Dz. U. z 2014r., poz. 1157), 

 Ustawa o świadczeniach rodzinnych z 13 stycznia 2015r. (Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami), 

 Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  

(Dz. U. z 2016r. poz. 575), 

 Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 ze 

zmianami), 
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 Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz..526 ze zmianami), 

 Uchwały Rady Miejskiej w Pruszkowie 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 

6 sierpnia 2015r. (Dz. U z 2015, poz. 1214) 
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ROZDZIAŁ 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedszkole Miejskie nr 3, zwane dalej przedszkolem, jest publiczną placówką oświatowo 

– wychowawczą. 

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Chopina 1 w Pruszkowie. 

3. Przedszkole używa pieczęci z pełną nazwą: 

Przedszkole Miejskie nr 3  

ul. Chopina 1 

05-800 Pruszków 

tel/fax 22 758 68 32  

NIP: 534-14-61-294 Regon: 013008075 

Strona internetowa www.przedszkole3.pruszkow.pl 

e-mail: sekretariat@przedszkole3.pruszkow.pl 

4. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Pruszków. 

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty  

w Warszawie. 

6. Przedszkolu, na wniosek rady pedagogicznej, organ prowadzący może nadać imię. 

7. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: 

1) Gminę Miasto Pruszków 

2) rodziców - w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 

8. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami 

o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

 

ROZDZIAŁ 2 

Cele i zadania przedszkola 

§ 2 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o Systemie Oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności  

z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

http://www.przedszkole3.pruszkow.pl/
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2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby dobrze orientowały 

się w tym, co jest dobre, a co złe, 

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie 

w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów  

i porażek, 

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

innymi dziećmi i dorosłymi, 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci  

o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych, 

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa  

w zabawach i grach sportowych, 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz 

rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały  

dla innych, 

8) wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, tanie, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych, poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości  

i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej, 

11) organizowanie i udzielanie pomocy pedagogiczno  - psychologicznej, 

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez 

rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie 

pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych etapach edukacji, 

13) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania, liczenia i przygotowanie dzieci do 

nabywania umiejętności pisania, 

14) Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej 

lub językiem regionalnym poprzez rozbudzanie ich świadomości narodowej, etnicznej i 

językowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki języka mniejszości narodowej lub 

etnicznej lub języka regionalnego na dalszych etapach edukacyjnych (w przypadku 

zaistnienia takiej potrzeby).  
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3. Cele wychowania przedszkolnego, o których mowa w ust. 2, przedszkole realizuje  

w ramach następujących obszarów edukacyjnych: 

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się dziećmi i dorosłymi, 

zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych; 

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.  

Wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku; 

3) wspomaganie rozwoju mowy oraz innych umiejętności komunikacyjnych dzieci; 

4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i 

rozumieniu siebie i swojego otoczenia; 

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci; 

6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych; 

7) wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem; 

8) wychowanie przez sztukę – muzyka: różne formy aktywności muzyczno – ruchowej 

(śpiew, gra, taniec); 

9) wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne; 

10) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci przez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

zainteresowań technicznych; 

11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu 

zagrożeń; 

12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt; 

13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną; 

14) tworzenie warunków do doświadczeń językowych i komunikacyjnych w zakresie 

reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka (ze szczególnym uwzględnieniem 

nabywania umiejętności czytania);  

15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne; 

16) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym, 

17) przygotowanie do posługiwania się językiem mniejszości narodowej lub etnicznej lub 

językiem regionalnym dzieci należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym. 

4. Do zadań przedszkola należy:  

1) tworzenie warunków do przestrzegania praw dziecka i ich realizowania; 

2) stwarzanie miejsca, w którym dzieci czują się dobrze; zapewniającego dzieciom pełne 

poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym; 
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3) zapewnianie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci z uwzględnieniem  

ich indywidualnych potrzeb;  

4) budowanie w dziecku pozytywnego obrazu własnej osoby poprzez poznawanie  

i wyrażanie własnych uczuć, dostrzeganie swoich problemów i możliwości, rozwijanie u 

dziecka postawy otwartości wobec siebie, otoczenia i zmieniającej się rzeczywistości; 

5)  wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną; 

6)  inspirowanie aktywnej postawy wobec środowiska w bezpośrednich kontaktach  

z przyrodą i życiem społecznym najbliższego otoczenia; 

7)  organizowanie różnorodnej aktywności dziecka: ruchowej, plastycznej, muzycznej, 

konstrukcyjnej, słownej, umysłowej, opartej na zabawie; 

8)  kształtowanie u dziecka czynnej postawy wobec własnego zdrowia (budzenie 

świadomości dotyczącej zdrowia i jego zagrożeń) i bezpieczeństwa oraz rozwijania 

sprawności ruchowej poprzez zabawy i ćwiczenia organizowane oraz podejmowane 

spontanicznie przez dzieci; 

9)  zapewnianie prozdrowotnych warunków wychowania i opieki; 

10) umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej  

i religijnej, w szczególności poprzez:  

a) uznanie prawa rodziców do religijnego wychowania dzieci, 

b) organizowanie na życzenie rodziców – nauki religii (warunki i sposoby wykonywania 

przez przedszkole tego zadania określają odrębne przepisy) w tym czasie dzieci nie 

uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela, 

c) tworzenie dla dzieci mniejszości narodowych warunków pobytu właściwych dla ich 

odrębności ( w przypadku zaistnienia takiej potrzeby), 

d) umożliwienie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługujących się językiem regionalnym podtrzymywania i rozwijania poczucia 

tożsamości narodowej, etnicznej i językowej. 

11) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole: 

a) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, a w razie potrzeby podjęcia 

wczesnej interwencji specjalistycznej, 

b) informowanie na bieżąco o rozwoju dziecka, zachowaniu, potrzebach i postępach, 

c) uzgadnianie, wspólnie z rodzicami, kierunku i zakresu zadań realizowanych  

w przedszkolu. 

12) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym 

możliwościami techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola. 
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5. Przedszkole realizuje zadania w następujący sposób: 

1) zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola zatwierdzanym na każdy rok; 

2) organizuje różnorodną działalność edukacyjną prowadzoną przez wykwalifikowany 

personel pedagogiczny i specjalistyczny; 

3) zapewnia warunki organizacyjne i materialne do tworzenia różnorodnych sytuacji 

edukacyjnych i terapeutycznych; 

4) praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programów wychowania przedszkolnego (zgodnych z aktualną podstawą programową 

zatwierdzoną przez MEN) wybranych przez nauczycieli przedszkola oraz programów 

wypracowanych przez nauczycieli przedszkola, dopuszczonych do użytku przez dyrektora po 

zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej; 

6. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji zawarte są w Koncepcji Pracy 

Przedszkola, rocznym planie pracy i planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkola. 

7. Przedszkole realizuje zadania wykorzystując następujące formy działalności dydaktyczno -

wychowawczej: 

1) sytuacje wychowawczo – dydaktyczne organizowane przez nauczyciela; 

2) zabawy ruchowe, konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze, itp.; 

3) zajęcia prowadzone przez psychologa i logopedę; 

4) wycieczki, spacery; 

5) kontakty międzyprzedszkolne – konkursy, wspólne imprezy z udziałem dzieci; 

6) koncerty muzyczne, przedstawienia teatralne; 

7) dodatkowe zajęcia finansowane przez organ prowadzący; 

8. Przedszkole organizuje różne formy współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi); 

1) zebrania grupowe, spotkania indywidualne z nauczycielami oraz z różnymi 

specjalistami w zależności od potrzeb i zainteresowań rodziców; 

2) dni i zajęcia otwarte w celu możliwości obserwacji pracy dziecka w grupie; 

3) warsztaty podnoszące świadomość pedagogiczną rodziców; 

4) uroczystości, festyny, imprezy artystyczno – rekreacyjne, spotkania integracyjne 

zbliżające do siebie przedszkole, dom rodzinny i środowisko; 

5) spotkania adaptacyjne. 

9. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu  

oraz w czasie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

1) realizowanie przez nauczycieli zadań zapisanych w § 11 niniejszego statutu; 
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2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według 

zasad: 

a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę: w tym czasie dzieci bawią się 

swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela, 

b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku, na wycieczce (organizowane 

są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i 

ogrodnicze), 

c) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej niż jedną piątą 

czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu 

wychowania przedszkolnego, 

d) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:  

- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu mieszczą się 

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),  

- pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

- zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.  

3) opracowywanie dwutygodniowych planów pracy przez nauczyciela, który uwzględnia: 

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć  

w każdym dniu; 

4) przestrzeganie liczebności grup; 

5) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z odrębnymi  przepisami; 

7) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

8)  kontrolowanie obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów 

dokonuje dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku; 

9) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

10) ogrodzenie terenu przedszkola; 

11) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień; 

12) zabezpieczenie przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni  

i pomieszczeń gospodarczych; 

13) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich; 
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14) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych  

w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy  

i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy; 

15) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci,  

w tym dzieci niepełnosprawnych; 

16) zapewnianie bezpośredniej i stałej opieki nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach  

i wycieczkach poza teren przedszkola, odpowiedniej liczby opiekunów: 

a) w czasie pobytu w pomieszczeniach przedszkola oraz podczas spacerów po okolicy: 

- w grupie 3 - latków - nauczyciela, pomocy nauczyciela i woźnej oddziałowej, 

- w grupie 4, 5, 6- latków - nauczyciela i woźnej oddziałowej, 

b) w czasie pobytu na terenie ogrodu przedszkolnego: 

- w grupie 3 - latków - nauczyciela i pomocy nauczyciela, 

- w grupie 4, 5, 6 - latków – nauczyciela, 

c) podczas wycieczek autokarowych: 

- w grupie 3 - latków - co najmniej nauczyciela, pomocy nauczyciela i woźnej oddziałowej, 

- w grupie 4, 5, 6 - latków - co najmniej nauczyciela i woźnej oddziałowej, 

- chętnych rodziców - w miarę potrzeb, 

d) zapewnianie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa – zarówno pod względem 

fizycznym, jak i psychicznym. 

17) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

10. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej 

i losowej poprzez współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  

i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

11. W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dzieciom,  

ich rodzicom i nauczycielom. Pomoc tę planuje i koordynuje dyrektor. Ponadto: 

1) informuje pisemnie rodziców o potrzebie objęcia ich dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną, ustala formy udzielania tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, 

w którym poszczególne formy będą realizowane. Podczas planowania udzielania dziecku 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się wymiar godzin ustalony dla 

poszczególnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) współpracuje z jego rodzicami oraz – w zależności od potrzeb – z innymi nauczycielami i 

specjalistami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem, poradnią lub innymi osobami. 

12. Korzystanie z pomocy jest dobrowolne i nieodpłatne. 
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13. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści,  

w szczególności: psycholog, logopeda. 

14. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom w przedszkolu. 

15. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na: 

1) diagnozowaniu środowiska dziecka; 

2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka  

i umożliwianiu ich zaspokojenia; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez 

dziecko; 

4) wspieraniu dziecka z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

6) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych 

wynikających z realizacji programów wychowania przedszkolnego, programów autorskich do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono 

zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, 

uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

7) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

8) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy nauczycieli z: 

1) rodzicami; 

2) specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu; 

3) Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Pruszkowie oraz innymi 

poradniami specjalistycznymi; 

4) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

17. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana na wniosek: 

1) dziecka; 

2) rodziców dziecka; 

3) dyrektora przedszkola; 

4) nauczycieli lub specjalistów zatrudnionych w przedszkolu; 

5) pielęgniarki lub higienistki przedszkolnej; 

6) Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszkowie lub innych poradni 

specjalistycznych;  

7) pracownika socjalnego; 
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8) kuratora sądowego. 

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

pracy z dzieckiem oraz w formie: 

1) porad, konsultacji, warsztatów, szkoleń dla rodziców i nauczycieli; 

2) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

19. Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne prowadzą, w zależności  

od potrzeb, nauczyciele wychowania przedszkolnego i specjaliści zatrudnieni  

w przedszkolu. Terminy ich prowadzenia podane są na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

20. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

przedszkola, obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym. 

21. Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor 

przedszkola na wniosek rodziców na podstawie orzeczenia lub opinii poradni psychologiczno 

– pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne 

nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu lub opinii zaleceń 

dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

22. Na podstawie orzeczenia lub opinii, dyrektor przedszkola ustala zakres, miejsce i czas 

prowadzenia zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego oraz formy i zakres 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

23. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co 

najmniej 2 dni. 

24. Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem  

i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych 

możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu lub opinii oraz aktualny stan 

zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola. 

25. Przedszkole może prowadzić innowacje i eksperymenty dotyczące zagadnień 

dydaktyczno – wychowawczych. 

26. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 
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1) dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 -8.15,  

a odbierane w godz. 15.00 – 17.00. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane  

z przedszkola w godzinach określonych przez rodziców we Wniosku o przyjęcie dziecka do 

przedszkola lub Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Ewentualne 

spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do 

wychowawczyni grupy; 

2) osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni  

i osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza  

lub nauczycielce dyżurującej w grupie II. Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za 

życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, 

wejściem do przedszkola, w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu 

zabaw lub posesji przedszkolnej; 

3) do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości,  

co do stanu zdrowia dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego  

o stanie zdrowia dziecka pod rygorem odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola przez czas 

trwania przeszkody; 

4) ogród przedszkolny jest ogrodzony. Furtka wejściowa jest zamykana elektrycznie. Rodzice 

mogą ją otworzyć za pomocą kodu, a drzwi wejściowe do budynku za pomocą tzw. czytnika; 

5) ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania 

zwierząt na teren przedszkola; 

6) rodzic lub osoba upoważniona przez niego do odebrania dziecka z przedszkola, 

komunikuje przez domofon nauczycielowi grupy lub nauczycielowi pełniącemu dyżur chęć 

odebrania dziecka z przedszkola; 

7) dopuszcza się możliwość odbierania dzieci przez inne osoby, zdolne do podejmowania 

czynności prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców. Upoważnienie może być w 

każdej chwili odwołane; 

8) upoważnienie wystawiają rodzice dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem. 

Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko, adres zamieszkania osoby upoważnionej oraz 

czytelny podpis upoważniającego; 

9) osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument 

tożsamości i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości 

nauczyciel kontaktuje się z rodzicami; 
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10) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z 

placówki przez upoważnioną osobę; 

11) nauczycielka może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa ( osoba pod wpływem alkoholu, środków odurzających); 

12) o wypadku każdej odmowy wydania dziecka, nauczyciel niezwłocznie informuje 

dyrektora przedszkola. Dyrektor podejmuje działania przewidziane prawem; 

13) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 17.00, nauczycielka 

zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie; 

14) gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu 

rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej  

1 godzinę – do 18.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia najbliższy komisariat 

policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami (I Komisariat Policji, ul. Kraszewskiego 

8 w Pruszkowie); 

15) życzenie rodziców dotyczące ograniczenia możliwości odbioru dziecka przez jednego z 

rodziców, musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe. 

 

ROZDZIAŁ 3 

Organy przedszkola 

§ 3 

1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców.  

2. Każdy z wymienionych organów w § 3 ust. 1 działa zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty. 

Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez  

te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola. 

3. Dyrektor wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających 

kwalifikacje nauczyciela przedszkola i, co najmniej, pięcioletni staż pracy. Dyrektor 

przedszkola: 

1) kieruje przedszkolem jako jednostką samorządu terytorialnego;  

2) jest osobą działającą w imieniu pracodawcy; 

3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 

4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
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5) wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym ustawą; 

4. Dyrektor przedszkola: 

1) ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny oraz inspiruje nauczycieli i stwarza im warunki  

do doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji, a także zdobywania kolejnych stopni 

awansu zawodowego; 

3) dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 

oraz informacje o działalności przedszkola; 

4) dokonuje oceny nauczycieli i nadaje stopień awansu nauczyciela kontraktowego; 

5) bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych na kolejne stopnie 

awansu; 

6) opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji pracy przedszkola, roczny plan 

pracy, plan nadzoru pedagogicznego i przedstawia go radzie pedagogicznej; 

7) organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w placówce;  

a) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia      

specjalnego dziecka; 

8) dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania 

przedszkolnego, programy autorskie, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

9) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

10)  dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych  

w statucie przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

11)  współpracuje z radą pedagogiczną i radą rodziców; 

12)  przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej, realizuje jej uchwały oraz 

wstrzymuje ich wykonanie, jeśli są niezgodne z przepisami prawa; 

13)  opracowuje projekt planu finansowego przedszkola, dysponuje środkami 

finansowymi określonymi w planie finansowym; ponosi odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie; 

14)  jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli  

i pracowników nie będących nauczycielami; 

15)  zapewnia i organizuje zastępstwa w każdej grupie w czasie trwania nieobecności 

nauczyciela; 
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16)  zawiadamia, w terminie do 30 września każdego roku szkolnego, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko, o realizacji obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które 

temu obowiązkowi podlegają; 

17)  kontroluje frekwencję związaną z realizacją obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego (50 % nieobecności dziecka oznacza brak realizacji); 

18)  zgłasza do organu prowadzącego wykaz prac remontowo – budowlanych; 

19)  prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla dyrektora przedszkola; 

20)  współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym 

ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy; 

21) organizuje zajęcia dodatkowe. 

5. Na czas nieobecności dyrektora zastępuje go upoważniony nauczyciel.  

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników; 

2) przyznawania dodatku motywacyjnego nauczycielom; 

3) występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla 

nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej; 

4) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom oraz innym 

pracownikom przedszkola. 

7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji 

statutowych zadań dotyczących kształcenia wychowania i opieki. 

1) w skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor placówki, nauczyciele, nauczyciel religii, 

logopeda, psycholog i inni specjaliści zatrudnieni w przedszkolu; 

2) przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola; 

3) w zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej placówki, za 

zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej; 

4) zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są przed rozpoczęciem roku szkolnego, po 

zakończeniu pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – 

wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
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8. Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego na wniosek organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego lub co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 

9. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania z 

pięciodniowym wyprzedzeniem. 

10. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności przedszkola. 

11. Do podstawowych zadań Rady Pedagogicznej należy: 

1) Planowanie i organizowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej - 

zatwierdzanie planów pracy placówki; 

2) Okresowa, roczna analiza, ocena stanu nauczania, wychowania i opieki oraz 

organizacyjnych, materialnych warunków pracy przedszkola; 

3) Ustalanie organizacji wewnętrznego doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) Planowanie i organizowanie współpracy z rodzicami i opiekunami wychowanków; 

5) Podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków;  

6) Podejmowanie uchwał w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

7) Udział wybranych przez nią członków w pracach komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora placówki. 

8) Ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki. 

 

12. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza (kompetencje stanowiące): 

1) Program rozwoju placówki; 

2) Roczny plan pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej przedszkola; 

3) Statut placówki, wprowadza zmiany do statutu; 

4) Innowacje i eksperymenty pedagogiczne; 

5) Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

6) Ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 

doskonalenia pracy przedszkola. 

13. Rada Pedagogiczna opiniuje: 
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1) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 

2) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

3) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w 

ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

4) Projekt planu finansowego placówki; 

14. Rada wyraża opinie według trybu: 

1) każdy z członków Rady ma prawo do wyrażenia opinii własnej w trakcie posiedzenia 

Rady, 

2) na podstawie wypowiedzi pojedynczych nauczycieli protokolant sporządza projekt 

treści opinii, 

3) projekt przyjmuje rada w drodze: 

a) porozumienia, 

b) uzgodnienia, 

c) głosowania - zwykłą większością głosów. 

4) Zaproponowane przez nauczycieli programy wychowania przedszkolnego  

w celu dopuszczenia przez dyrektora do użytku przedszkolnego. 

15. W sytuacjach szczególnych Rada Pedagogiczna może powołać komisję ds. opracowania 

projektu treści opinii. 

16. Rada Pedagogiczna ma prawo do wnioskowania w sprawach: 

1) Doskonalenia, organizacji pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej; 

2) Odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego 

w placówce; 

3) W przypadku określonym w ust. 16 pkt 2, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku 

Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 

17. Przewodniczący Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) Prowadzenia zebrań Rady; dyrektor placówki w wykonywaniu swoich zadań 

współpracuje z Radą Pedagogiczną placówki, z rodzicami, w przypadku nieobecności 

dyrektora zastępuje go inny nauczyciel wyznaczony przez organ prowadzący;  

2) Realizacji uchwał Rady; 

3) Tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich jej członków 

w celu podnoszenia jakości pracy placówki; 
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4) Oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych; dyrektor placówki może powoływać różne 

komisje do opracowywania dokumentów; 

5) Zapoznawania Rady Pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa 

oświatowego. 

18. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany do: 

1) Przestrzegania dyscypliny obrad podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

2) Współtworzenia atmosfery życzliwości, koleżeństwa, zgodnego współdziałania oraz 

przyczyniania się do utrzymania dobrej atmosfery i należytego poziomu obrad Rady 

Pedagogicznej; 

3) Przestrzegania postanowień prawa oświatowego, statutu przedszkola oraz 

wewnętrznych zarządzeń dyrektora i niniejszego regulaminu; 

4) Czynnego uczestnictwa: we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej, w 

pracach powołanych zespołów i wewnętrznego doskonalenia zawodowego; 

5) Wykonywania prawomocnych uchwał Rady Pedagogicznej zgodnie z ustaloną ich 

treścią, także wtedy, kiedy zgłosił do nich zastrzeżenia, głosował przeciwko uchwale 

lub wstrzymał się od głosu; 

6) Składania przed Radą sprawozdań z wykonania przydzielonych mu zadań; 

7) Zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej, nieujawniania spraw poruszanych 

na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 

wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników placówki; 

8) Rzetelnego przygotowywania się do narad podsumowujących; 

9) Zapoznawania się z treścią protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady 

Pedagogicznej, poprzez przeczytanie protokołu i złożenie podpisu; protokoły są 

dostępne w kancelarii dyrektora przedszkola; 

10) Systematycznego doskonalenia zawodowego; 

19. Każdy z członków Rady Pedagogicznej może wyrazić własną opinię. 

20. Uchwały są podejmowanie zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy 

jej członków. 

21.W sytuacjach szczególnych dopuszcza się możliwość głosowania niejawnego.  

22. Uchwały Rady Pedagogicznej obejmują wszystkich pracowników przedszkola. 

23. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa.  

24. O wstrzymaniu wykonania uchwały, dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór 
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pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym placówkę uchyla uchwałę w 

przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem. 

25. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

26. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

27. Protokół powinien zawierać: 

1) Numer (cyfra rzymska), tytuł, datę, rodzaj zebrania, 

2) Stwierdzenie stanu obecności (quorum), 

3) Porządek zebrania, 

4) Przebieg zebrania przedstawiony w punktach zgodnych z numeracją porządku 

zebrania, 

5) Podjęte uchwały oraz sposób ich podejmowania, 

6) Ewentualnie załączniki (lista obecności, pisemne wypowiedzi, materiały, wyniki 

obserwacji i diagnozy przedszkolnej, itp.). 

28. Przyjmuje się uproszczoną dokładność protokołowania. Oznacza to brak zapisu 

szczegółowego przebiegu dyskusji, a jedynie wynikające z niej postanowienia. 

29. Protokół z każdego posiedzenia jest sporządzany w terminie 7 dni i wpisywany do księgi 

protokołów. 

30. Protokół zebrania podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.  

31. Protokolant jest wybierany przez przewodniczącego Rady Pedagogicznej na okres roku 

szkolnego lub do odwołania. Przewodniczący Rady Pedagogicznej na czas nieobecności 

wybranego protokolanta wyznacza jego zastępcę. 

32. Członkowie Rady zobowiązani są w terminie 14 dni od sporządzenia protokołu do 

zapoznania się z jego treścią, złożenia własnoręcznego podpisu i zgłoszenia ewentualnych 

poprawek przewodniczącemu. Księga protokołów jest udostępniona w kancelarii dyrektora 

przedszkola. Rada Pedagogiczna na następnym spotkaniu decyduje  

o wprowadzeniu poprawek do protokołu. 

33. Podstawowym dokumentem działania Rady Pedagogicznej jest księga protokołów. 

34. Zasznurowaną, opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę zaopatruje się  

w klauzulę „Księga zawiera stron….. i obejmuje zakres pracy Rady Pedagogicznej  

od dnia………do ………”. 

35. Księga protokołów może być udostępniana tylko na terenie placówki do wglądu 

wszystkim członkom Rady, upoważnionym przedstawicielom organu prowadzącego  

i sprawującego nadzór pedagogiczny. Innym osobom księga może być udostępniona po 

podjęciu stosownej uchwały przez Radę Pedagogiczną. 
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36. W realizacji zadań Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców. 

37. Nauczyciele zobowiązani są do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady 

pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro osobiste.  

38. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki, współdziała  

z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole. 

Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i 

zaspokajania potrzeb dzieci.  

39. Wyboru przedstawicieli do rady rodziców dokonuje się co roku we wrześniu,  

na pierwszym zebraniu rodziców każdego oddziału, w wyborach tajnych. 

40. W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 4 przedstawicieli wszystkich rodziców 

wychowanków przedszkola. 

41. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 

42. Zebrania rady są protokołowane. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może,  

z głosem doradczym, dyrektor placówki, ewentualnie inne osoby zaproszone przez radę. 

43.Kompetencje rady rodziców: 

1) występowanie do dyrektora i innych organów przedszkola, organu prowadzącego  

i organu nadzorującego przedszkole z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 

przedszkola; 

2) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programów przedszkola; 

    a) wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych określonych w art.64 ust.1 pkt. 2UoSO; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 

4) wnioskowanie do dyrektora przedszkola o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem 

nauczyciela stażysty; 

5) delegowanie swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora przedszkola; 

6) delegowanie swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ 

nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy. 

44. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 

45. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który: 

1) zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji; 

2) zapewnia bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola; 

3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola. 



23 

 

46. Zasady współpracy organów przedszkola: 

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) organa przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji; 

3) rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi przedszkola poprzez swoją 

reprezentację, tj. radę rodziców w formie pisemnej lub radzie pedagogicznej w formie ustnej 

na jej posiedzeniu; 

4) wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków; 

5) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki  

i kształcenia dzieci według wspólnie uzgodnionego kierunku i zakresu zadań realizowanych 

w przedszkolu; 

6) wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi 

służbowej i zasad ujętych w § 3 ustęp 47 niniejszego statutu. 

47. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola. 

1) w przypadku sporu pomiędzy radą pedagogiczną a radą rodziców; 

a) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do 

dyrektora przedszkola, 

b) przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się  

ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk, 

c) dyrektor przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – 

strony sporu, 

d) o swoim stanowisku wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych 

w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze. 

2) w przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, 

powoływany jest zespól mediacyjny. W skład zespołu mediacyjnego wchodzi  

po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, że dyrektor przedszkola wyznacza 

swojego przedstawiciela do pracy w zespole; 

3) zespół mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, 

a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję  

w drodze głosowania; 

4) strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako 

rozwiązanie ostateczne; 
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5) każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego. 

 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

Organizacja przedszkola 

§ 4 

1. Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 – 7. 

§ 5 

2. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

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

i stopnia niepełnosprawności. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci. 

4. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

1) 4 sale do zajęć dla poszczególnych grup; 

2) salę rekreacyjną; 

3) kuchnię wraz z zapleczem; 

4) szatnię dla dzieci i personelu; 

5) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

6) pokój dla nauczycieli; 

7) pokój metodyczny; 

9) plac zabaw wyposażony w urządzenia do zabaw i ćwiczeń rekreacyjnych. 

 

§ 6 

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna jest prowadzona w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego oraz programy wychowania przedszkolnego 

zatwierdzone i uchwalone przez radę pedagogiczną. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

1) czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi jest dostosowany  

do możliwości rozwojowych dziecka; 

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

b) z dziećmi w wieku 5, 6 lat – około 25 - 30 minut. 
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3. Dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, finansowanych przez organ 

prowadzący. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosi:  

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15- 20 minut,  

2) z dziećmi w wieku 5, 6 lat – około 25 - 30 minut. 

4. Rodzice wyrażają (lub nie) zgodę na udział ich dziecka w zajęciach dodatkowych 

organizowanych przez przedszkole. 

5. Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie zajęć. 

6. Nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

jest bezpłatne. 

6a. Przedszkole nie pobiera opłat z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez 

publiczne przedszkole informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki.  

7. Przedszkole, na życzenie i za zgodą rodziców, organizuje naukę religii. 

8. Sposób dokumentowania zajęć w przedszkolu określają odrębne przepisy.  

 

§ 7 

1. Przedszkole jest czterooddziałowe. 

§ 8 

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

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz 

organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się: 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

2) liczbę pracowników, w tym pracowników zajmujących kierownicze stanowiska; 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący – Gminę Miasto Pruszków. 

 

§ 9 

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

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.  

 Ramowy rozkład dnia w przedszkolu (ogólny).  
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 Czas od - do Aktywności dzieci Sprawdzenie 

I 6.30 – 8.00 Schodzenie się dzieci – swobodne zabawy w kącikach 

zainteresowań: manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne, 

dydaktyczne, itp. Działania wspierające indywidualne 

zainteresowania dzieci. 

 

8.00 – 8.30 Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Praca 

indywidualna i w małych zespołach - wspomaganie i 

korygowanie rozwoju dziecka 

 

8.30 – 8.35 Zabawa ruchowa, ćwiczenia poranne.   

8.35 – 9.00 Przygotowanie do śniadania: czynności higieniczno – 

porządkowe, pomoc podczas nakrywania do stołu. Śniadanie. 

Mycie zębów. 

 

II 9.00 – 10.00 Zajęcia dydaktyczne, programowe, sytuacje edukacyjne 

prowadzone w sali lub w ogrodzie przedszkolnym. Zabawa 

ruchowa. 

 

10.00 – 11.00 

 

Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań, udział w 

zabawach i działaniach inspirowanych przez nauczyciela 

zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami dzieci. Zajęcia z 

języka angielskiego w ustalone dni z podziałem na grupy. 

Przygotowanie do pierwszej części obiadu: czynności 

higieniczno – porządkowe, pomoc podczas nakrywania do 

stołu.  Spożywanie zupy.    

 

 

11.00 – 12.20 Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i organizacyjne 

wynikające z przygotowania do wyjścia na świeże powietrze. 

Pobyt w ogrodzie przedszkolnym. Zabawy z wykorzystaniem 

sprzętu ogrodowego. Zajęcia rekreacyjno – sportowe. Zabawa 

ruchowa zorganizowana przez nauczyciela, co najmniej 10 – 

15 min. Obserwacje zjawisk przyrodniczych, prowadzenie 

badań przyrodniczych, technicznych, itp.  

 

12.20 – 13.00 Przygotowanie do drugiej części obiadu: czynności  
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 higieniczno– porządkowe, pomoc podczas nakrywania do 

stołu, spożywanie drugiego dania – nabywanie sprawności 

samoobsługowych. Mycie zębów (III, IV gr). 

13.00 – 16.00 

13.00 – 14.40 

Zajęcia dodatkowe wg harmonogramu za zgodą rodziców. 

Poobiedni odpoczynek w gr I – doskonalenie umiejętności 

samoobsługowych 

 

III 

 

 

14.40 – 15.30 Czynności organizacyjno – porządkowe: doskonalenie 

umiejętności samoobsługowych, ubierania się po poobiednim 

odpoczynku. Przygotowanie do podwieczorku, czynności 

higieniczno – porządkowe i organizacyjne – pomoc podczas 

nakrywania do stołu. Podwieczorek. Zabawa ruchowa 

 

15.30 – 17.00 Praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości 

i potrzeb oraz praca z dziećmi o szczególnych 

zainteresowaniach. Zabawy dowolne dzieci w sali lub ogrodzie 

przedszkolnym. Rozchodzenie się dzieci. 

 

 

Pomoc psychologiczna – wtorki 8.00 – 12.00, 12.00 – 16.00 (naprzemiennie miesiącami) 

Pomoc logopedyczna – czwartki 9.00 – 15.00 

Na podstawie ogólnego ramowego rozkładu dnia opracowane zostały szczegółowe ramowe 

rozkłady dnia dostosowane do każdej grupy wiekowej. 

 

§ 10 

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

organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola.  

2. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 10,5 godziny: od 6.30 do 17.00.  

3. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w czasie pobytu 

dziecka w placówce, nie krócej, niż 5 godz. dziennie. 

4. Odpłatność za przedszkole: 

1) przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez Gminę 

Miasto Pruszków oraz rodziców – w formie comiesięcznej odpłatności za pobyt dziecka w 

przedszkolu. 
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2) wysokość odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu reguluje Uchwała  

Nr XXXVI/328/2013 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia 29.08 2013 r. 

3) skreślony 

4) usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dziecku: 

a) realizacji bezpłatnej podstawy programowej określonej w wymiarze 5 godzin dziennie,  

b) odpłatnego korzystania z wyżywienia zbiorowego (przedszkole nie prowadzi diet); 

5) dzienna opłata wyżywienia dziecka w przedszkolu ustalana jest na podstawie 

obowiązujących cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych. 

Wysokość opłaty za wyżywienie określa dyrektor przedszkola w formie informacji. 

6) opłata, o której mowa w pkt. 5 podlega zwrotowi w kwocie równej iloczynowi dni 

nieobecności i stawki za wyżywienie. Zwrot nadpłaty następuje w formie odliczenia od 

należności w następnym miesiącu; 

7) opłata za świadczenie usług pobytu dziecka w przedszkolu poza czasem realizowania 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego rozliczana jest przez Elektroniczny 

system ewidencji dzieci w przedszkolu i wynosi 1 zł za godzinę z rozliczeniem minutowym. 

Wysokość miesięcznej opłaty za pobyt dziecka jest zaokrąglana do 1 zł. 

7a) Czas pobytu dziecka w przedszkolu od 01.10.2016r. rejestrowany jest przez nauczyciela 

w dzienniku zajęć oraz przez Elektroniczny system ewidencji dzieci w przedszkolu. Do 

każdego dziecka przypisany jest indywidualny identyfikator zbliżeniowy, który zakupuje 

rodzic (prawny opiekun). Przyprowadzając lub odbierając dziecko rodzic (prawny opiekun) 

rejestruje to zdarzenie przykładając identyfikator do czytnika umieszczonego przy wejściu w 

szatni. Wejście i wyjście dziecka rejestruje się tylko jeden raz na dzień. Zarejestrowane 

informacje trafiają do oprogramowania, które zlicza czas pobytu dziecka w przedszkolu. 

Pracownicy przedszkola posiadają elektroniczny raport zawierający ilość godzin, jakie 

dziecko spędziło w placówce. Na podstawie zarejestrowanej obecności dziecka, 

automatycznie naliczana jest również ilość posiłków, zadeklarowana we „wniosku o przyjęcie 

dziecka do przedszkola” lub w „deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”. 

Brak elektronicznego zarejestrowania wiąże się z naliczeniem odpłatności za dany dzień wg 

maksymalnej pracy przedszkola (od godz. 6.30 do godz. 17.00) z wyłączeniem 5 godzin na 

bezpłatną realizację podstawy programowej. 

8) miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki 

godzinowej, o której mowa w ust. 7 oraz godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

realizacji podstawy programowej w danym miesiącu; 
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9) opłata, o której mowa w § 10 ust. 4 pkt. 8 obejmuje koszty pobytu dziecka  

w przedszkolu w godzinach porannych, tj. od godz. 6.30 – 8.00 oraz po godz. 13.00. Opłata 

za pobyt dziecka w przedszkolu w danym miesiącu pobierana jest w następnym miesiącu 

zgodnie z wyliczeniem dokonanym przez Elektroniczny system ewidencji dzieci w 

przedszkolu; 

10) skreślono 

11) opłaty za wyżywienie dziecka w przedszkolu oraz za czas pobytu dziecka należy 

dokonywać do 8 – go każdego miesiąca w kancelarii przedszkola, w formie gotówkowej, u 

starszego intendenta lub bezpośrednio przelewem na podane konto bankowe we wskazanym 

terminie; 

12) w przypadku wnoszenia opłat po terminie wskazanym w statucie przedszkola,  naliczane 

są ustawowe odsetki; 

13) w przypadku powstania zaległości w opłatach, o których mowa w pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

7a,8, przekraczających jeden miesiąc, dziecko może zostać skreślone z listy dzieci 

uczęszczających do przedszkola. Skreślenie z listy nie wyklucza postępowania 

egzekucyjnego; 

14) w przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien złożyć pisemną informację  

w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłatę za wyżywienie i za czas pobytu dziecka 

można odebrać w następnym miesiącu w kasie przedszkola; 

15)na wniosek rodziców dziecka, dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną 

występuje do MOPS–u o całkowite lub częściowe sfinansowanie odpłatności za świadczenia 

w przedszkolu (w szczególnych wypadkach). 

16) zwroty za żywienie oraz czas pobytu dziecka w przedszkolu dla osób odchodzących  

z przedszkola wypłacane będą w terminie 3 miesięcy od dnia rezygnacji, bądź ukończenia 

przedszkola. Po upływie ww. terminu należności będą przeksięgowane na rachunek 

dochodów własnych przedszkola.  

5. Pracownik przedszkola może odpłatnie korzystać z posiłków wydawanych przez kuchnię 

przedszkola zgodnie z Uchwałą Nr XIX/190/08 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dnia  

28. 02. 2008 r. 

6. W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym 

względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych 

pracowników przedszkola. 
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ROZDZIAŁ 5 

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 11 

 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą, 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 każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 

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

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranych programów wychowania 

przedszkolnego, programów autorskich, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod 

pracy z dziećmi w celu maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych 

zagadnień; 

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

narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

6) tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, udział 

w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrektorowi 

zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny; 

7) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci, 

informowanie rodziców o ich osiągnięciach lub brakach; 

8) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub zainteresowań; 

9) rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych ich opiece dzieci; 

10) organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty  

z rodzicami dzieci; 

11) doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach 

rad pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach 

metodycznych oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego; 

12) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach 

organizowanych w przedszkolu; 

13) przestrzeganie dyscypliny pracy; 



31 

 

14) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie dwutygodniowych i rocznych 

planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, diagnozy dziecka 5, 6 – 

letniego, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola; 

15) kierowanie się w swoich działaniach dobrem dziecka, poszanowaniem jego godności 

osobistej; 

16) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej w opiekę sali; 

17) przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

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

19) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego 

dyrektorowi przedszkola; 

20) wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie 

z zarządzeniami i poleceniami dyrektora oraz uchwałami rady pedagogicznej; 

21) odpowiedzialność za jakość swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, 

zobowiązanie do jej analizowania, diagnozowania i samooceny; 

22) przekazanie na piśmie rodzicom dzieci 5, 6 – letnich informacji o gotowości dziecka  

do podjęcia nauki w szkole podstawowej do dnia 30 IV danego roku szkolnego. 

3. Nauczyciele realizują 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) udzielanie pomocy 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 

osobami prowadzącymi zajęcia dodatkowe; 

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności  

na niepowodzenia; 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw 

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

9) okazywanie troski i życzliwości każdemu dziecku; 

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka; 
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11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci zdolnościami poznawczymi, 

opiekuńczymi, artystycznymi lub innymi; 

12) współdziałanie z rodzicami, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

pracownikiem kancelarii przedszkola; 

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. 

4. Zadania nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel jest zobowiązany: 

1) do skrupulatnego przestrzegania i stosowania przepisów i zarządzeń odnośnie bhp  

i ppoż, a także odbywania wymaganych szkoleń 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) nierozpoczynania 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) do wejścia do sali jako pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć  

z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela. Jeżeli sala do zajęć nie 

odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel ma obowiązek zgłosić to do dyrektora 

przedszkola celem usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 

odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

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 lub pracownika kancelarii oraz wpisywać do zeszytu wyjść 

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 przedmedycznej dziecku w przypadku wystąpienia choroby 

lub wypadku; 

12) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia 

niepokojących objawów chorobowych. 

13) nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków. 

5. Nauczyciel ma prawo do: 

1) realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki dzieci; 

2) znajomości aktualnych przepisów prawa oświatowego; 

3) podejmowania decyzji o wyborze programu nauczania; 

4) decydowania o doborze form i metod pracy; 

5) opracowania i wdrażania przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy  

i podnoszenia jakości pracy placówki; 

6) ubiegania się o kolejne szczeble awansu zawodowego; 

7) pomocy w spełnianiu wymagań w zakresie jakości pracy placówki oraz w podejmowaniu 

nowatorskich form pracy; 

8) uczestnictwa w szkoleniach, warsztatach, w ramach WDN, zgodnie z potrzebami  

i oczekiwaniami placówki; 

9) uczestnictwa w wymianie doświadczeń pomiędzy placówkami; 

6. Czas pracy nauczyciela nie powinien przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach tego 

czasu nauczyciel powinien prowadzić: 

1) zajęcia dydaktyczno – wychowawcze i opiekuńcze; 

2) inne czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola; 

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem do zajęć, samokształceniem  

i doskonaleniem zawodowym. 

7. Zadania nauczyciela i instruktora prowadzącego zajęcia dodatkowe: 

1) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność  

za ich jakość; 

2) rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków; 

3) dokumentowanie zajęć; 

4) informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają dzieci; 

5) przestrzeganie przepisów bhp i ppoż; 

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne powierzonych 

jego opiece dzieci; 
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7) odpowiedzialność za powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do 

pracy w należytym stanie. 

8. Przedszkole zatrudnia logopedę i psychologa, którzy świadczą różne formy pomocy  

na rzecz dziecka, rodziców i nauczycieli. Odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo 

powierzonych im dzieci.  

9. Do zadań psychologa należy: 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dzieci w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

dziecka; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju dzieci; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla 

dzieci, rodziców i nauczycieli; 

4) badanie i diagnozowanie gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

5) współorganizowanie i udział w warsztatach dla rodziców; 

6) konsultowanie zgłaszanych problemów i udzielanie wskazań wychowawczych; 

7) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia 

stanu mowy dzieci; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców  

w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 

komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej;  

5) organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym; 

6) prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

11. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w przedszkolu są pracownikami 

samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

12. Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1) przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2) wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie;  
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3) udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 

jeżeli prawo tego nie zabrania;  

4) dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej;  

5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami; 

6) zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7) stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8) sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9) złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych  

o prowadzeniu działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10) złożenie przez pracownika na stanowiskach urzędniczych, na życzenie dyrektora 

przedszkola, oświadczenia o stanie majątkowym; 

11) dokonywanie analizy i samooceny pracy przez pracownika. 

13. Pracownik zatrudniony w przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowego 

zakresu obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu 

obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.  

14. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej, po uprzednim przeszkoleniu. Szczegółowe zadania dla każdego pracownika 

zawarte są w zakresach obowiązków w teczce akt osobowych. 

15. Zadania starszego intendenta: 

1) do zadań w/w intendenta związanych z obiegiem pieniędzy należy: 

a) pobieranie zaliczek z kasy, pieniędzy z karty bankomatowej na zakup artykułów 

gospodarczych i żywnościowych, rozliczanie się z nich na bieżąco po uprzednim 

przedstawieniu rachunków do akceptacji dyrektora, 

b) przyjmowanie odpłatności od rodziców za pomocą programu komputerowego firmy 

PROGMAN (kwitariusze, ewidencja dzieci), rozliczanie dochodów samorządowych i 

budżetowych. 

2) do podstawowych obowiązków starszego intendenta należy: 

a) organizowanie i nadzorowanie pracy personelu obsługowego, 

b) prowadzenie dokumentacji finansowej i żywieniowej przedszkola zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, 

c) zaopatrywanie przedszkola w żywność i sprzęt, 
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d) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń, ogrodu i 

sprzętu przedszkola (remonty, przeglądy, konserwacja itp.), 

e) nadzorowanie utrzymania pomieszczeń w należytym stanie sanitarno – higienicznym i 

ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie, 

f) wykonywanie czynności związanych: z obiegiem pieniędzy, gospodarką materiałowo – 

magazynową, działalnością organizacyjno – gospodarczą, żywieniem dzieci i personelu i 

ponoszenie pełnej odpowiedzialności w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym 

zakresie. 

16. Zadania kucharza i pomocy kucharza: 

1) sporządzanie posiłków zgodnie z normami żywieniowymi dla dzieci 3-6 letnich, 

określonych odrębnymi przepisami; 

2) przestrzeganie rygorów sanitarnych podczas obróbki produktów spożywczych 

wykorzystywanych do przygotowania posiłków; 

3) właściwe porcjowanie i estetyczne podawanie posiłków; 

4) utrzymanie we wzorowej czystości pomieszczeń bloku żywieniowego i pomieszczeń 

magazynowych oraz sprzętu i naczyń kuchennych zgodnie z dobrą praktyką higieniczną 

GHP, dobrą praktyką produkcyjną GMP oraz zasadami systemu HACCP; 

5) przygotowywanie i przechowywanie próbek żywieniowych, zgodnie z wymaganiami 

SANEPID-u; 

6) właściwe, zgodne z instrukcjami i zasadami BHP, korzystanie ze sprzętu AGD  

i ponoszenie odpowiedzialności w tym zakresie. 

17. Zadania woźnej oddziałowej, szatniarki i innych pracowników: 

1) utrzymywanie we wzorowej czystości przydzielonych do sprzątania pomieszczeń; 

2) prawidłowa organizacja posiłków dla dzieci, zgodna z zasadami higieny; 

3) pełnienie zadań obsługowych i opiekuńczych, pełnienie dyżurów, dbanie o życie  

i bezpieczeństwo dzieci, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej dzieciom; 

4) właściwe korzystanie ze sprzętu (zgodne z instrukcjami obsługi i zasadami BHP)  

i ponoszenie odpowiedzialności za powierzone mienie placówki. 

18. Zadania pomocy nauczyciela: 

1) pełnienie zadań opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci; 

2) utrzymanie w czystości pomieszczeń przedszkola; 

3) pomoc nauczycielowi w organizacji zajęć i uroczystości przedszkolnych oraz  

w przygotowaniu dekoracji; 
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4) zapewnienie warunków do bezpiecznej zabawy i czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w 

czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie spacerów i wycieczek. 

19. Zadania starszego woźnego: 

1) dbanie o budynek przedszkola i przyległy teren wraz ze sprzętem, zabezpieczenie przed 

kradzieżą i innymi nieprzewidzianymi wypadkami; 

2) pomoc przy zakupie i dostarczaniu do placówki artykułów żywnościowych i innych  

wg bieżących potrzeb; 

3) dbanie o sprawne funkcjonowanie instalacji c.o. oraz wodno – kanalizacyjnej, 

dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń; 

4) wykonywanie prac porządkowo – gospodarczych w piwnicach budynku i na terenie ogrodu 

przedszkolnego. 

20. Zadania dozorcy nocnego: 

1) nadzór nad mieniem placówki – zarówno budynku jak i terenu. 

2) utrzymanie czystości wokół budynku. 

3) pielęgnowanie roślin na terenie ogrodu. 

4) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji 

przedszkola 

 

§ 12 

1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 

wicedyrektora lub inne stanowisko kierownicze. 

 

§ 13 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z uwzględnieniem propozycji 

rodziców. 

2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy dydaktyczno - 

wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

§ 14 

1. Przedszkole nie prowadzi oddziałów integracyjnych. 
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ROZDZIAŁ 6 

Współpraca nauczycieli i rodziców 

§ 15 

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.  

2. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą poprzez:  

1) zebrania ogólne; 

2) zebrania grupowe wg grafiku lub wg potrzeb; 

3) kontakty indywidualne podejmowane z inicjatywy nauczyciela i rodziców; 

4) dni otwarte w celu obserwacji dziecka; 

5) zajęcia otwarte dla rodziców i z ich udziałem; 

6) warsztaty i prelekcje podnoszące świadomość pedagogiczną rodziców; 

7) spotkania ze specjalistami; 

8) uroczystości, imprezy artystyczno – rekreacyjne, spotkania integracyjne zbliżające  

do siebie przedszkole, dom rodzinny i środowisko; 

9) spotkania adaptacyjne; 

10) kąciki informacyjne dla rodziców; 

3. Kontakty z rodzicami odbywają się w terminach ustalonych przez dyrektora, nauczycieli  

i rodziców, podanych do ogólnej wiadomości oraz na bieżąco w miarę potrzeb. 

4. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 

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

3) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli  

je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspierać, 

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola, 

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu  

i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa i radę rodziców, 
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7) skorzystania z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw 

nieszczęśliwych wypadków. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmują Rodzice na 

pierwszym zebraniu organizacyjnym w danym roku szkolnym. 

5. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka; 

2) przestrzeganie niniejszego statutu; 

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej, rady rodziców; 

4) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub przez upoważnioną przez rodziców 

osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 

5) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; 

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; 

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

8) zaopatrywanie dzieci we właściwe obuwie, ubrania na zmianę oraz pościel (ubrań dziecka 

nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami); 

9) poinformowanie nauczycieli o aktualnym adresie i numerze telefonu kontaktowego. 

6. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać 

ustne lub pisemne podziękowania, dyplomy, listy pochwalne od dyrektora i rady 

pedagogicznej. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

Wychowankowie przedszkola 

§ 16 

 

1. Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego  

w roku kalendarzowym, w którym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym kończą 7 lat, z zastrzeżeniem ust 3. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbywać roczne przygotowanie przedszkolne w 

przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek ten rozpoczyna się z 

początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej 

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  
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4. W uzasadnionych przypadkach może być przyjęte do przedszkola dziecko, które ukończyło 

2,5 roku. 

5. Przyjmowanie dzieci do przedszkola: 

1) do przedszkola przyjmuje się dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego; 

2)w trakcie roku szkolnego o przyjęciu dziecka decyduje dyrektor przedszkola; 

3)rodzice dzieci już uczęszczających do przedszkola corocznie składają na kolejny rok 

szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w 

terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego; 

4) W przypadku większej ilości kandydatów spełniających warunek, o których mowa w ust. 5 

pkt 1, niż liczba wolnych miejsc przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne. 

5) Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na kolejny rok szkolny na wlne 

miejsca w przedszkolu. 

6) rekrutacja odbywa się na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59, z późn. zm.), 

b) Uchwały Nr XXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 02.03.2017r. 

6. Zasady postępowania rekrutacyjnego: 

1) procesowi rekrutacji podlegają dzieci zamieszkałe na terenie miasta Pruszkowa: 

a) skreślono 

b) dzieci 3 – 6 - letnie zgłaszane do przedszkola na co najmniej 8 godzin dziennie; 

2) skreślono 

3) w przypadku większej liczby kandydatów niż liczba pozostałych wolnych miejsc,  

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

a) wielodzietność rodziny kandydata, 

b) niepełnosprawność kandydata, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą, 

4) kryteria, o których mowa w § 16 ust. 6 pkt. 3, mają jednakową wartość po 20 punktów; 

5) jeżeli przyjęcie kandydata, o którym mowa w §16 ust. 3, wymaga przeprowadzenia zmian 

organizacyjnych w pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor 

przedszkola może przyjąć dziecko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego; 
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6) kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przyjmowani są w 

pierwszej kolejności do Integracyjnego Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Pruszkowie, a w 

następnej kolejności do przedszkola, które jest w stanie zapewnić im odpowiednie, ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, 

warunki do rozwoju, sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne, a także odpowiednie 

zajęcia specjalistyczne, rewalidacyjne i resocjalizacyjne; 

7) na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego rozpatrywane są wnioski, w których 

Przedszkole Miejskie nr 3 wskazano jako najbardziej preferowane; 

8) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu przedszkole nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, organizuje się drugi etap postępowania rekrutacyjnego; 

9) na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone w 

Uchwale Nr XXIX.309.2017 Rady Miejskiej w Pruszkowie z dn. 02.03.2017r., w którym 

przyznaje się określoną liczbę punktów: 

a) występowanie zdarzeń losowych w rodzinie kandydata (np. ciężka, długotrwała choroba 

rodziców lub rodzeństwa kandydata) – 8 punktów, 

b) otrzymywanie zasiłku rodzinnego na dziecko – 4 punkty, 

c) godzenie pracy zawodowej lub studiów w systemie stacjonarnym z obowiązkami 

rodzinnymi obojga rodziców kandydata – 2 punkty, 

d) rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym  

w Pruszkowie przez oboje rodziców kandydata – 1 punkt, 

10) skreślono 

11) kandydaci zamieszkali poza obszarem miasta Pruszkowa mogą być przyjęci  

do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie  

z § 16 ust. 6 pkt 1 – 9 przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku 

większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem miasta Pruszkowa  

niż liczba pozostałych wolnych miejsc, przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne; 

12) w przypadku większej liczby kandydatów spełniających takie same kryteria niż liczba 

wolnych miejsc w przedszkolu, na każdym etapie postępowania rekrutacyjnego stosowana 

jest procedura losowania. 

7. Wniosek o przyjęcie do przedszkola składa się w kancelarii przedszkola. 

8. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania rodziców i kandydata (np. meldunek, 

potwierdzona notarialnie umowa najmu mieszkania); 
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2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa  

w § 16 ust. 6 pkt 3; 

3) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza  

to rodzinę wychowującą troje lub więcej dzieci), 

4) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, 

wydane przez Publiczną Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną; 

5) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem; 

6) dokument potwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia  

9 czerwca 2011r. o systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016r. poz. 575, 1583 i 1860);  

7) orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niesprawności lub orzeczenie równoważne 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, 1948). 

9. Dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa  

w § 16 ust. 6 pkt. 9: 

1) dokumenty poświadczające występowanie zdarzeń losowych w rodzinie kandydata (np.: 

wydane przez specjalistyczny zakład opieki zdrowotnej zaświadczenie lekarskie 

potwierdzające ciężką, długotrwałą chorobę rodziców lub rodzeństwa kandydata); 

2) kserokopia decyzja o otrzymywaniu zasiłku rodzinnego;  

3) zaświadczenia potwierdzające zatrudnienie rodziców lub studiowanie w systemie 

stacjonarnym albo dokumenty potwierdzające prowadzenie przez nich działalności 

gospodarczej; 

4) elektroniczne potwierdzenie złożenia rozliczenia PIT w Urzędzie Skarbowym w 

Pruszkowie, a w przypadku wersji papierowej pierwsza strona PIT potwierdzona przez Urząd 

Skarbowy za rok poprzedzający rok składania wniosku o przyjęcie do przedszkola. 

10. W celu potwierdzenia danych osobowych lub miejsca zamieszkania może być 

przedstawiony do wglądu dyrektorowi przedszkola lub upoważnionej przez niego osobie 

przyjmującej wniosek, dowód kandydata lub rodziców. 

11. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 16 

ust. 6 pkt 3 i 9 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci 

urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks 

Postępowania Administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Kopie dokumentów 

mogą być także poświadczone przez rodziców kandydata o zgodności z oryginałem. 
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12. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej 

treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 

13. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego 

lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent 

Miasta potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. W celu potwierdzenia okoliczności 

zawartych w oświadczeniach Prezydent Miasta korzysta z informacji, które zna z urzędu lub 

może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji zawartych w 

oświadczeniach, jeśli instytucje te posiadają takie informacje. 

14. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka podlega weryfikacji w drodze 

wywiadu, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195 i 1579). 

15. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi przedszkola lub upoważnionej przez niego osobie istotne dane o stanie zdrowia, 

stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

16. Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola na, co najmniej 8 godz. dziennie, może 

być złożony do nie więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. 

17. We wniosku, o którym mowa w § 16 ust. 16 określa się kolejność wybranych publicznych 

przedszkoli od najbardziej do najmniej preferowanych. 

18. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana 

przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

19. Do zadań Komisji Rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy 

kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych; 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych; 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

20. Jeżeli w drugim etapie rekrutacji, po wyczerpaniu kolejnego ze stosowanych kryteriów 

punktowych, w przedszkolu pozostanie mniejsza liczba miejsc niż liczba kandydatów 

spełniających pozostałe kryteria, komisja kończy proces rekrutacji. 
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21. Na pozostałe wolne miejsca przyjmowane są dzieci skierowane przez Prezydenta Miasta 

Pruszkowa, nie przyjęte w innych przedszkolach, którym gmina ma obowiązek zapewnić 

możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. 

22. Jeśli po przyjęciu dzieci wymienionych w § 16 ust. 21 w przedszkolu pozostaną nadal 

wolne miejsca, przeprowadzane jest postępowanie rekrutacyjne dla kandydatów 

zamieszkałych poza terenem miasta Pruszkowa. 

23. Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeśli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

24. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w przedszkolu, w widocznym miejscu, list kandydatów zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych, przyjętych i nieprzyjętych. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów wyszczególnionych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, 

która upoważnia do przyjęcia. 

24a) Dzień podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 

jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem 

przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej. 

25. W terminie siedmiu dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola. 

26. Uzasadnienie sporządza się w terminie pięciu dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem, o którym mowa w § 16 ust. 25. 

27. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

28. Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania 

odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora przysługuje prawo odwołania się do sądu 

administracyjnego. 

28a) Listy o których mowa w ust. 24 podane do publicznej wiadomości są publikowane nie 

dłużej niż do upłynięcia terminów, o których mowa w ust. 25 – 27. 

29. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

30. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia danego roku 

kalendarzowego. 
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30a) Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej, niż do końca 

okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu. 

31. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze miasta 

Pruszkowa, któremu gmina ma obowiązek zapewnić możliwość realizowania rocznego 

obowiązkowego przygotowania przedszkolnego lub korzystania z wychowania 

przedszkolnego, nie zostało przyjęte do przedszkola, dyrektor przedszkola informuje o 

nieprzyjęciu dziecka Prezydenta Miasta. W tym przypadku Prezydent Miasta pisemnie 

wskazuje rodzicom inne publiczne przedszkole, szkołę podstawową albo inną publiczną 

formę wychowania przedszkolnego, albo niepubliczne przedszkole, które mogą przyjąć 

dziecko. 

31a. Wnioski o przyjęcie dziecka 6 – letniego przekazywane są do wskazanych przez 

Prezydenta Miasta Pruszkowa przedszkoli publicznych, innych publicznych form 

wychowania przedszkolnego, albo do przedszkoli niepublicznych przez dyrektorów 

przedszkoli publicznych, w których były składane. 

32. Rodzice dzieci 5 i 4 i 3– letnich mają obowiązek w ciągu trzech dni od otrzymania od 

Prezydenta Miasta informacji określonej w § 16 ust. 31 dostarczyć „Wniosek o przyjęcie 

dziecka” do wskazanego przedszkola publicznego lub innej publicznej formy wychowania 

przedszkolnego, albo niepublicznego przedszkola. Niedostarczenie przez rodziców „Wniosku 

o przyjęcie dziecka” w powyższym terminie jest równoważne z rezygnacją z miejsca 

wskazanego przez Prezydenta Miasta. 

33. W przypadku stwierdzenia, że dziecko zostało przyjęte do przedszkola na podstawie 

fałszywego oświadczenia rodziców lub poświadczenia przez rodziców nieprawdziwych 

danych we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, zostanie ono skreślone z listy 

wychowanków przedszkola. 

 

34. Harmonogram przyjmowania dzieci do przedszkola 

1) składanie „Wniosków o przyjęcie do przedszkola”  na rok szkolny na rok szkolny 

rozpoczynający się od miesiąca września danego roku kalendarzowego odbywa się od 6 

marca do 31 marca danego roku kalendarzowego. 

2) przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego przez Komisję Rekrutacyjną odbywa się od 

3 do 21 kwietnia danego roku kalendarzowego. 

3) skreślono 
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4) podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych  

i niezakwalifikowanych – do 10 maja danego roku kalendarzowego. 

5) skreślono 

6) podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych – 16 maja danego 

roku. 

7) przeprowadzanie postępowania uzupełniającego (wyłącznie w przypadku, gdy  

po przeprowadzeniu procesu rekrutacji pozostaną w przedszkolu wolne miejsca) odbywa się 

od 19 czerwca do 31 sierpnia danego roku kalendarzowego. 

35. Prawa i obowiązki przedszkolaka:  

1) dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  

a w szczególności do: 

a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznego zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej; 

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

c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia 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) indywidualnego nauczania w miarę potrzeb, 

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

specjalistycznej organizowanej w przedszkolu; 

k) 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: 

a) szanować kolegów i wytwory ich pracy, 

b) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki, 

c) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu, 

d) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń ,w których przebywa, 

e) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa, 

f) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne, 

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

z  postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych, 

h) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela, 
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i) nie przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy. 

3) W przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich  

(np. szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego porozumienia  

z rodzicami.  

36. Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola: 

1) skreślenie z listy wychowanków przedszkola: 

a) w przypadku niezgłoszenia się dziecka do przedszkola do 15 września danego roku lub 

nieusprawiedliwieniu nieobecności i niewniesieniu opłaty w wyżej wymienionym terminie, z 

dniem 16 września dziecko zostaje skreślone z listy, 

b) rodzice mogą zrezygnować z miejsca w przedszkolu z końcem miesiąca  

po uprzednim złożeniu oświadczenia z 14 – dniowym wyprzedzeniem, 

2) rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka z listy wychowanków 

przedszkola w następujących przypadkach: 

a) zalegania z odpłatnością za przedszkole dłużej niż 30 dni, 

b) poświadczenia przez rodziców w deklaracji lub wniosku zgłoszenia dziecka do przedszkola 

nieprawdziwych danych o dziecku lub rodzinie, 

c) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, 

d) gdy dziecko zagraża bezpieczeństwu innych wychowanków, po uprzednim zasięgnięciu 

opinii psychologa. 

3) dyrektor przedszkola po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których 

mowa w § 16 ust. 36, zwołuje posiedzenie rady pedagogicznej, na której wychowawca grupy 

referuje problem.  

37. Wychowawca zachowuje obiektywizm. Informuje radę pedagogiczną o podjętych 

działaniach, zmierzających do ustania przyczyny, upoważniającej radę pedagogiczną  

do podjęcia uchwały o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 

38. Rada pedagogiczna po wnikliwym wysłuchaniu informacji, podejmuje uchwałę w danej 

sprawie, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

39. Rada pedagogiczna powierza wykonanie uchwały dyrektorowi przedszkola. 

40. Dyrektor przedszkola wykonuje uchwałę rady pedagogicznej przez wydanie decyzji 

administracyjnej, którą doręcza rodzicom, a w przypadku niemożności doręczenia osobistego 

listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

41. Rodzicom przysługuje odwołanie od decyzji dyrektora do Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty w ciągu 14 dni od jej otrzymania. 
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42. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola, 

chyba, że decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Rygor natychmiastowej 

wykonalności obowiązuje w sytuacjach wynikających z Kodeksu Postępowania 

Administracyjnego.  

43. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

Przepisy końcowe 

§ 17 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity 

rzeczowy wykaz akt. 

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi 

przepisami: 

a) podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy, którego projekt przygotowuje 

dyrektor placówki; 

b) obsługa administracyjno – księgowa i finansowa jest prowadzona przez Zespół Obsługi 

Placówek Oświatowych Miasta Pruszkowa. 

3. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu 

prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów. 

4. Tryb wprowadzania zmian ( nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego 

uchwalania. 

5. Dyrektor przedszkola publikuje ujednolicony tekst statutu, jako załącznik  

do obwieszczenia, po otrzymaniu upoważnienia od Rady Pedagogicznej. 

6. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej, 

nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

7. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) wyłożenie w szatni w kąciku dla rodziców; 

2) udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola; 

8. Wszystkie nieujęte w niniejszym statucie kwestie regulują: 

1) Kodeks Cywilny; 

2) Kodeks Pracy; 
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3) Kodeks Postępowania Administracyjnego. 

9. Traci moc statut z dnia 01.10.2016r. 

10. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.                                                           

Statut Przedszkola uchwalony  

przez Radę Pedagogiczną w dniu 03.03.2017r. 

 

Rada Pedagogiczna     

 


