STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA
„ANIOŁA STRÓŻA”
w Czersku
1. Przedszkole działa na podstawie:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U 2004 nr 256, poz.2572
ze zm.),
2. Ustawa z 19 marca 2009r. o zmienia ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych
innych ustaw
(Dz.U 2009 nr 56, poz. 458 ze zm.),
3. Ustawa z 5 sierpnia 2010r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2010 nr 148,
poz.991),
4. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20.11.1989 r. ( Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526,527),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych
typach szkół (Dz.U. 2009 nr 4, poz. 17),
6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie
dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów
nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. 2009 nr 89, poz. 730),
7. Ustawa z 26 stycznia 1982r. –Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 97,poz.674 ze
zm.),
8. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy ( Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 942 ze zm.),
9. Wpisu do ewidencji placówek niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez Burmistrza
Miasta i Gminy Czersk.

Zatwierdzono dnia 27.02.2015r.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Przedszkole prowadzi Sp. z o.o. L. J. Peplinscy na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych
przedszkoli, prowadzonej przez Urząd Miejski w Czersku.
1.Przedszkole „Anioła Stróża” jest placówką niepubliczną.
Placówka nosi nazwę:
Niepubliczne Przedszkole
„Anioła Stróża”
2. Siedziba placówki:
Aleja 1000-lecia 15a
89- 650 Czersk
3. Przedszkole używa nazwy:
Niepubliczne Przedszkole
„Anioła Stróża”
Aleja1000-lecia 15a
89-650 Czersk

4. Organem prowadzącym jest:
Sp. z o.o. L.J. Peplinscy
ul. 60-lecia 10
89- 650 Czersk
5. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje:
POMORSKI KURATOR OŚWIATY W GDAŃSKU

6. Logo przedszkola to:

Aniołek

§2
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok.
2. Przedszkole jest czynne w godzinach od 7:00- 17:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.
3. Czas pracy przedszkola może być zmienny w zależności od potrzeb środowiska.
4. Termin przerw ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami.
5. Dzienny czas pracy przedszkola ustala dyrektor w porozumieniu z nauczycielami przedszkola w tym
czas przeznaczony na realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie może być
krótszy niż 5 godzin dziennie.
6. Szczegółową organizację opiekuńczo - wychowawczo – dydaktyczną w danym roku szkolnym ustala
dyrektor ds. pedagogicznych.
7. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, zwiększona zachorowalność itp.)
placówka prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
8. Grupy mogą być łączone przy liczbie wychowanków poniżej 20 w każdej z nich z zachowaniem
zasady łączenia grup zbliżonych wiekowo.

§3
Przedszkole może być miejscem nieodpłatnych praktyk pedagogicznych i innych.
§4
1. Środki finansowe przeznaczone na działalność przedszkola pochodzą :
- z dotacji z budżetu gminy,
- od Rodziców w formie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,
- od sponsorów,
- ze środków przeznaczonych na działalność przedszkola przez Organ Prowadzący.
2. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5
1. W przypadku użycia słowa rodzic należy rozumieć prawny opiekun.
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ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PLACÓWKI
§6
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz przepisach
prawnych wydanych na jej podstawie w szczególności z podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewnia
dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i
dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. Pełni też funkcję doradczą i wspierającą działania
wychowawcze wobec rodziców.
3. Celem nadrzędnej edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności
od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzających do osiągnięcia stanu gotowości do
podjęcia nauki w szkole podstawowej.
4. Celem i zadaniem przedszkola jest:
a) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych
potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
b) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym,
co jest dobre, a co złe,
c) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym
także do łagodnego znoszenia stresów i porażek,
d) rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z
dziećmi i dorosłymi,
e) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną,
g) zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,
h) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
i) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się
poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
j) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i
wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
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k) 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,
l) wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomoc psychologiczno
pedagogicznej (w ramach posiadanych środków),
m) sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
n) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
o) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
r) współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich
do nauki szkolnej,
s) przedszkole zobowiązane jest w razie potrzeby współdziałania z poradnią psychologiczno –
pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli oraz
innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom,
t) podejmowanie wczesnej interwencji specjalistycznej w stosunku do dzieci tego wymagających, w
tym wczesne wspomaganie rozwoju, kształcenie i formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej w
miarę posiadanych środków i możliwości przedszkola.

4. Umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i
religijnej:
a) prowadząc zajęcia w języku polskim
b) wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego narodu
c) prowadząc nauczanie religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice lub
opiekunowie wyrażają takie życzenie w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być
ponawiane w kolejnym roku szkolmy, może natomiast zostać zmienione.
5. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach obowiązującej „Podstawy
Programowej”.
6. Zadania przedszkola realizowane są poprzez:
a) zapewnianie opieki, wspomagania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa,
b) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu,
c) organizowanie pracy z dziećmi zgodnie z zasadami higieny pracy, nauki i wypoczynku oraz
prawidłowościami psychologii rozwojowej dzieci,
d) dostosowanie treści, metod i form pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej do możliwości
rozwojowych dziecka,
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e) udzielanie pomocy pedagogiczno – psychologicznej,
f) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi w zakresie dopuszczonym możliwościami
techniczno – lokalowymi i organizacyjnymi przedszkola,
g) podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
h) pomoc dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej,
i) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka,
j) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez przedszkole.
k) stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania
odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
l) rozwijanie wrażliwości moralnej, uczenie odróżniania dobra i zła,
m) kształtowanie umiejętności obserwacji otaczającego środowiska, ułatwianie rozumienia zjawisk
zachodzących w dostępnym otoczeniu dziecka; przyrodniczym, społecznym, kulturowym i
technicznym,
n) rozbudzanie ciekawości poznawczych, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażanie własnych
myśli i przeżyć,
o) rozwijanie wrażliwość estetycznych, wyobraźnię i fantazję dzieci, poprzez ekspresję plastyczną,
muzyczną, ruchową i teatralną,
p) tworzenie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczenie bezpiecznych i pro
zdrowotnych zachowań.

§7
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku
dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących
warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć
poza terenem przedszkola,
b) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym, jak i
psychicznym,
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
d) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi,
zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

7

ROZDZIAŁ III
ORGANY PLACÓWKI I ICH KOMPETENCJE
§8
1.Organami placówki są:
a) Organ Prowadzący
b) Dyrektor Przedszkola
c) Rada Pedagogiczna

Organ prowadzący może utworzyć stanowisko dyrektora d.s. Pedagogicznych, powierzając osobie
posiadającej kwalifikacje odpowiednie do zajmowania tego stanowiska.
§9
1. Do zadań Organu Prowadzącego należy:
a) koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów z założeniami statutowymi,
b) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkolu,
c) zarządzanie majątkiem placówki,
d) wspólnie z dyrektorem przedszkola, ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu
uczęszczania dziecka do placówki (czesne+ wyżywienie)

§ 10
1. Dyrektor Przedszkola:
a) kieruje bieżącą działalnością placówki,
b) reprezentuje ją na zewnątrz;
c) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce pracowników;
d) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę poza obiektem do niej należącym;

2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:
a) przygotowanie projektu statutu placówki i jego zmian oraz przedstawienie personelowi,
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b) jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej 2 tygodnie – dokonanie kontroli
obiektów należących do Przedszkola pod kątem zapewniania bezpieczeństwa i higienicznych
warunków korzystania z tych obiektów (z ustaleń kontroli sporządza się protokół, który podpisują
osoby biorące w niej udział; kopię protokołu przekazuje się do Urzędu Miejskiego);
c) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami;
d) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich
prawidłowe wykorzystanie
e) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i
ppoż;
f) informowanie dyrektorów szkół podstawowych rejonowych o realizowaniu przez ich dzieci
sześcioletnie obowiązkowego jednorocznego przygotowania przedszkolnego w tutejszym Przedszkolu
do 10 października br. oraz o zmianach zaistniałych w ciągu roku;
g) stworzenie dzieciom optymalnych i bezpiecznych warunków do rozwoju
h) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
i) wspólnie z organem prowadzącym, ustalanie wysokości wnoszonych opłat przez rodziców z tytułu
uczęszczania dziecka do placówki (czesne i wyżywienie),
j) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków dla harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
k) kształtowanie twórczej atmosfery pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu
dydaktycznego i wychowawczego poziomu przedszkola,
l) kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej i
opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Przedszkola w odniesieniu do założonych celów
określonych w statucie przedszkola,
m) raportowanie oraz rozliczanie się przed organem prowadzącym z bieżącej działalności i
funkcjonowania przedszkola,
n) współpraca z rodzicami, władzami samorządowymi oraz organem sprawującym nadzór
pedagogiczny.

3. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do
Przedszkola w następujących przypadkach:
a) systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole – 2 miesiące;
b) nieobecność dziecka ponad 1 miesiąc i nie zgłoszenie tego faktu do przedszkola;
c) na podstawie wniosku rodziców (opiekunów prawnych);
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d) gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych wychowanków
przedszkola;
e) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu i regulaminów obowiązujących
w przedszkolu;
f) nie zgłoszenie się dziecka do przedszkola w ciągu 14 dni od rozpoczęcia zajęć;
g) gdy rodzice (opiekunowie prawni) podważają dobre imię przedszkola lub gdy rodzice (prawni
opiekunowie) zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w placówce.

4. Dyrektor Przedszkola prowadzi sprawy kadrowe w zakresie:
a) nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami przedszkola
w porozumieniu z organem prowadzącym,
b) wydaje świadectwa pracy,
c) organizacji administracją, finansową i gospodarczą obsługą placówki,
d) udziela nauczycielom i innym pracownikom urlopów z KP,
e) opracowuje zakres obowiązków pracowników,
f) przyznawanie nagród dla nauczycieli, obsługi,
g) udziela kar i nagan dla nauczycieli, administracji i obsługi.

§ 11
1. Dyrektor ds. pedagogicznych:
a) ustala ramowy rozkład dnia wspólnie z nauczycielami i dyrektorem, przedszkola z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,
b) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu,
c) organizuje i systematycznie monitoruje osiąganą jakość pracy przedszkola we wszystkich obszarach
jego działania wynikających w podstawy programowej .

2. Zadania dyrektora ds. pedagogicznych są następujące:
a) prowadzenie zebrań rady pedagogicznej wynikającej z planu nadzoru,
b) planowanie oraz nadzorowanie pracy pedagogicznej,
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c) opracowanie i modyfikowanie koncepcji pracy przedszkola we współpracy z nauczycielami i
rodzicami,
d) opracowanie rocznego planu pracy we współpracy z nauczycielami – kierowanie jego realizacją
e) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami - ewaluacja, kontrola
i wspomaganie,
f) opracowanie i przedstawienie radzie pedagogicznej do 15 września każdego roku,
g) organizowanie i prowadzenie spraw dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
h) hospitowanie zajęć prowadzonych przez nauczycieli Przedszkola,
i) dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
j) wydaje opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;
k) wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;,
l) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad
określonych w odrębnych przepisach,
m) pomoc w opracowaniu i zatwierdzenie dokumentacji nauczyciela (m.in. plany, dokumentacja
współpracy z rodzicami, obserwacje, gotowość szkolna dzieci),
n) kierowanie pomocą psychologiczno- pedagogiczną w Przedszkolu,
o) współpraca z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi nadzór pedagogiczny,
p) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej pedagogicznej zgodni z obowiązującymi
przepisami; zatwierdzenie „Arkusza obserwacji dziecka”,
q) dyrektor ds. pedagogicznych przedstawia radzie dwa razy do roku szkolnego, ogólne wnioski
wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz o wynikach ewaluacji wewnętrznej.

§ 12
1. Rada Pedagogiczna:
a) jest kolegialnym organem placówki w zakresie realizacji jego statutowych zasad dotyczących
opieki, wychowania i kształcenia,
b) w skład rady wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu,
c) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor ds. pedagogicznych,
d) zebrania rady są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu roku szkolnego, a także w
każdym semestrze, zgodnie z harmonogramem oraz z miarę bieżących potrzeb,
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e) przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania zespołu oraz jest odpowiedzialny za
zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zespołu,
f) w posiedzeniach rady mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez
dyrektora ds. pedagogicznych ,
g) uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby
jej członków,
h) w przypadkach kiedy głosy się równoważą, głos decydujący należy do przewodniczącego rady,
i) w uzasadnionych przypadkach rada, na wniosek nauczyciela, może dokonań zmian w zestawie
programów wychowania przedszkolnego, z tym że zmiany nie mogą nastąpić w trakcie roku
szkolnego.
2.Posiedzenia rady pedagogicznej są odnotowywane:
a) notatki stanowią zbiór wydruków komputerowych, opieczętowanych pieczątką przedszkola z
podpisami nauczycieli i dyrektora,
b) członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej decyzji,
wniosków i spostrzeżeń z zebrań. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą byd udzielane
tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
3. Kompetencje Rady:
Kompetencje i zadania rady pedagogicznej wynikają z ustawy z 7 września 1991r. o systemie oświaty,
rozporządzeń wykonawczych.
a) zatwierdzenie planów, w tym koncepcji pracy przedszkola,
b) podejmowanie decyzji w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
c) podejmuje decyzje w sprawach wniosków o skreślenie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola,
d) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych,
e) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych,
f) planowanie i prowadzenie otwartych zajęć dla rodziców i nauczycieli,
g) podnoszenie umiejętności zawodowych .
4. Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) organizację pracy przedszkola, w szczególności ramowy rozkład dnia,
b) tygodniowy rozkład zajęć dodatkowych w przedszkolu,
c) przedszkolny zestaw programów,
d) program wychowawczy .
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ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PLACÓWKI
§ 13
1. Praca opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę
programową oraz dopuszczone programy wychowania przedszkolnego jak i programów
innowacyjnych, autorskich opracowanych przez nauczycieli placówki.
2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo dostosowany jest do możliwości rozwojowych dzieci
i wynosi :
a) z dziećmi w wieku 2,5 – 4 - letnich około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5 – 6 - letnich około 30 minut.
4. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dzienne, przy czym:
a) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie,
przy niewielkim udziale nauczyciela),
b) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie
przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd),
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego
programu wychowania przedszkolnego,
d) pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą
się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
5. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej
oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor ds. pedagogicznych w porozumieniu z radą pedagogiczną.
6. Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są
prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w
danym przedszkolu przez dyrektora ds. pedagogicznych.
7. W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy
wychowania przedszkolnego, mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze.
8. Nieobecności dziecka w placówce nie zwalniają Rodziców od obowiązku uiszczania opłaty.
9. Czesne może ulec zmniejszeniu o 30% w przypadku całomiesięcznej nieobecności dziecka.
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10. Placówka zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie z
wyżywienia i wysokości stawki żywieniowej ustala Dyrektor Przedszkola. Z wyżywienia w przedszkolu
mogą także korzystać pracownicy za odpowiednią odpłatność.
11. Rodzice dziecka decydują o ilości spożywanych posiłków przez dziecko.
12. W dziennej stawce żywieniowej przysługują dziecku 3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek).
13. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień
nieobecności w placówce. Aby Rodzic mógł otrzymać zwrot pieniędzy ze stawki żywieniowej
zobowiązany jest powiadomić o nieobecności do godziny 14:00 dnia poprzedzającego.
14. Opłaty od rodziców pobierane są do 15 dnia każdego miesiąca z góry w biurze placówki
(potwierdzone dowodem wpłaty) bądź przelewem na konto bankowe Przedszkola.
15. W przypadku nieterminowego uiszczenia opłaty, pobierane są ustawowe odsetki karne.
16. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnią w szczególności
potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.
17. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.
18. Niepubliczne Przedszkole „Anioła Stróża” jest placówką zlokalizowaną w jednym budynku.
19. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według
zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. Jeśli ilość dzieci
uczęszczających do Przedszkola wynosi do 20 osób, tworzy się jedną grupę łączoną.
20. W przedszkolu ilość oddziałów uzależniona jest od zapotrzebowania środowiska i możliwości
organizacyjnych placówki.
21. Zapewnia się dzieciom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych, które mogą być finansowane
ze środków placówki lub dodatkowych opłat ponoszonych przez Rodziców.
22. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w
ogrodzie. co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) dzieci spędzają w ogrodzie
przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd).
23. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.
Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej .
24. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich
możliwości.
25. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla
wychowanków.
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§ 14
1. Organizację pracy placówki w ciągu dnia określa rozkład dnia ustalony przez Dyrektora ds.
pedagogicznych na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem przepisów w sprawie
bezpieczeństwa i higieny na pierwszej radzie pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zdrowotne,
higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań Rodziców.
2. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas
realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału.
3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę danym oddziałem,
ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Dyrektor Przedszkola powierza wychowawstwo jednemu nauczycielowi do danej grupy wiekowej
dzieci. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby nauczyciel
prowadził swoją grupę przez wszystkie lata pobytu dzieci w placówce, z wyłączeniem grupy dzieci 5- 6
letnich objętych jednorocznym systemem nauczania.
5.Do realizacji celów statutowych placówka posiada:
- sale zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem,
- pomieszczenia sanitarne,
- pomieszczenie biurowo- socjalne,
- pomieszczenie gospodarcze,
- szatnię dla dzieci.
§ 15
1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza
przedszkolem:
a) dziecko przebywające w przedszkolu jest pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy,
zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z programem i miesięcznym planem zajęć,
b) dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu jest pod opieką osoby
odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć.

§ 16
1. Rekrutacja dzieci do przedszkola:
1. Placówka przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Przyjęć dzieci do placówki dokonuje każdorazowo Dyrektor Przedszkola lub osoba przez niego
upoważniona.
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3. Dziecko, którego Rodzice ubiegają się o przyjęcie do przedszkola powinno mieścić się w przedziale
wiekowym od 2 do 6 lat.
4. Warunkiem rozpatrywania wniosku o przyjęcie dziecka do placówki jest złożona w terminie „Karta
zgłoszeniowa” do wyczerpania wolnych miejsc.
5. Nabór dzieci trwa od 01.03. do 30.04.
6. Karty zgłoszeniowe złożone po terminie będą rozpatrywane w sytuacjach kiedy placówka będzie
posiadała wolne miejsca.
7. Kryterium przyjęcia dziecka do Niepublicznego Przedszkola „Anioła Stróża” jest kolejność złożonych
kart.
8. Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole dysponuje
wolnymi miejscami. Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci, których rodzeństwo aktualnie uczęszcza
do Przedszkola.
9. Przyjęcie dziecka do Przedszkola następuje na podstawie umowy cywilno- prawnej zawartej
pomiędzy rodzicami lub jednym z rodziców dziecka, a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka
na podstawie tzw. „karty zgłoszenia”, podpisanej przez co najmniej jednego z Rodziców zgłaszanego
dziecka.
10. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z dwutygodniowym wypowiedzeniem, ze skutkiem na
koniec miesiąca.

ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI
§ 17
1. W placówce zatrudnieni są nauczyciele, opiekunki dziecięce, instruktorzy zajęć
ponadprogramowych, specjaliści wspomagający rozwój dziecka.
2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka .
3. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu Pracy, Dyrektor Przedszkola.
4. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z Kodeksem Pracy.
5. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy Kodeksu Pracy.
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§ 18
1. Nauczyciele:
a) nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają przygotowanie pedagogiczne do pracy z dziećmi w
wieku przedszkolnym,
b) nauczyciele prowadzą pracę opiekuńczo – wychowawczo - dydaktyczną zgodnie z obowiązującą
podstawą programową dopuszczoną przez Dyrektora ds. pedagogicznych .

2.Do zakresu zadań nauczycieli należy:
a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym
programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
b) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, jego zdolności i zainteresowań,
c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w placówce.
Wykorzystanie tej wiedzy do indywidualizowania oddziaływań,
d) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z
początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ,
e) obowiązkowe przedstawienie na piśmie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej do 30.04. każdego roku podczas indywidualnych spotkań z rodzicami,
f) pisemne rozliczanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego oraz czasu pracy
realizacji 5h dla każdego oddziału,
g) stosowanie twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania,
h) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza
terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
i) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
zdrowotną,
j) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
k) tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych,
gromadzenie pomocy oraz niezbędnych środków dydaktycznych, są one własnością przedszkola ,
l) dbanie o pomoce i sprzęt przedszkolny,
m) dbałość o estetykę wyglądu sali i utrzymywanie pomocy oraz zabawek w należytym stanie,
n) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
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o) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z
uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w
szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu
nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i
rozwoju,
p) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawcze i opiekuńczej
(dziennik, miesięczny plan pracy ) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
q) realizacja zaleceń Dyrektora Przedszkola, Dyrektora ds. pedagogicznych i osób kontrolujących,
r) przestrzeganie tajemnicy służbowej ,
s) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub
rekreacyjno – sportowym,
t) wytwarzanie w placówce rodzinnej atmosfery, sprzyjającej dobremu samopoczuciu dzieci,
u) zapewnienie bezpieczeństwa dzieci przebywających w przedszkolu. W czasie zajęć organizowanych
poza terenem przedszkola za bezpieczeństwo odpowiada wychowawca grupy oraz inne osoby
wyznaczone przez dyrektora. Grupa dzieci wychodzących poza teren przedszkola musi mieć
odpowiednią liczbę opiekunów uzależnioną od ilości dzieci,
v) nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia rejestru wyjść dzieci poza teren przedszkola,
w) odnotowywanie w dzienniku zajęć nieobecności dziecka, oraz prowadzenie odpowiedniej
dokumentacji dotyczącej nieobecności dziecka;
x) podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczycieli zobowiązany jest poprosić
o pomoc innego pracownika przedszkola ;
y) podczas zajęć i zabaw wymagany jest strój wygodny (sportowy) ;
z) promowanie i dbanie o dobry wizerunek pracy przedszkola w środowisku,
aa) przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych,
ab) dzieci zabiera nauczyciel z grupy połączonej do swojej sali natychmiast po rozpoczęciu pracy
zgodnie z tygodniowym planem;
ac) grupy są łączone po zakończeniu pracy przez nauczyciela o godzinie ustalonej w tygodniowym
planie pracy, nie wcześniej;
ad) w czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie statutowymi obowiązkami, w szczególności
czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, m.in. nie prowadzi
rozmów telefonicznych, nie wypełnia dokumentacji;
ae) nauczyciel nie może prowadzić dłuższych rozmów z rodzicami podczas, gdy sprawuje opiekę nad
innymi dziećmi;
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af) podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą wejść na sprzęt terenowy tylko wtedy, jeśli obok
czuwa i asekuruje dziecko nauczyciel lub inna osoba wspomagająca w opiece nad dziećmi. Podczas
pobytu na placu zabaw brama wejściowa jest zamknięta na klucz. Ilość osób opiekujących się grupą
podczas pobytu na placu zabaw to nie mniej niż 1 osoba na 15 dzieci.

3.Nauczyciel ma prawo do:
a) tworzenia autorskich programów za zgodą dyrektora ds. pedagogicznych,
b) decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
c) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony, Dyrektora ds.
pedagogicznych, Dyrektora Przedszkola, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo –
oświatowych .

4.Instruktorzy i specjaliści wspomagający dodatkowy rozwój dziecka mają za zadanie:
a) planowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć z dziećmi oraz odpowiedzialność za ich jakość,
b) rozpoznawanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań wychowanków,
c) dokumentowanie zajęć, informowanie rodziców o postępach i trudnościach na jakie napotykają
dzieci,
d) przestrzeganie przepisów BHP i P.poż .,
e) dbanie o estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzeganie zasad współżycia społecznego.

5. Specjaliści i instruktorzy odpowiadają za:
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne, fizyczne i harmonijny rozwój powierzonych ich opiece
dzieci,
b) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeganie sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków,
c) dobro przedszkola, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w
należytym stanie.

10. W placówce zatrudnieni są pracownicy obsługi. Do ich podstawowych zasad należy:
a) zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego
otoczenia w ładzie i czystości,
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b) pracownicy obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci.
11. Pracownicy administracji i obsługi odpowiadają za:
a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne dzieci,
b) czystość wychowanków i stan zdrowia,
c) natychmiastowe reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia wychowanków,
d) reagowanie na osoby postronne przebywające na terenie placówki, w razie potrzeby
zawiadomienie o tym fakcie Dyrektora Przedszkola,
e) dobro placówki, powierzone mienie, utrzymanie pomieszczeń, sprzętu i pomocy do pracy w
należytym stanie,
f) zgodne z obowiązującymi regulaminem wykonywanie zadań wynikających z zakresu obowiązków,
g) dbania i estetykę i kulturę w miejscu pracy, przestrzegania zasad współżycia społecznego.
12. Prawa i obowiązki pracowników oraz zasady ich zatrudniania określa Dyrektor Przedszkola.

ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI
§ 19
1. Do placówki uczęszczają dzieci od 2 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do placówki nie
dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka ,a w szczególności
do:
a) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo –wychowawczo –dydaktycznego i zgodnego z
zasadami higieny pracy umysłowej,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
d) poszanowania jego godności osobistej,
e) poszanowania własności,
f) opieki i ochrony,
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g) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h) akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
i) serdecznej atmosfery pełnej miłości i ciepła,
j) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
k) snu lub wypoczynku jeśli jest zmęczone, a nie do snu “na rozkaz”,
l) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
ł) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.

4.Przedszkolak ma obowiązek:
b) przestrzegać zawartych umów dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych,
c) szanować wytwory prac innych,
d) liczyć się ze zdaniem innych,
e) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
f) samodzielności w podejmowaniu zadań i w dokonywaniu wyborów,
g) uznawać prawo innych do: spokoju, zabawy, własności, prywatności, niezależności osobistej,
h) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
i) współdziałać w zespole,
j) przestrzegać zasad obowiązujących w grupie,
k) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
l) tolerancji, otwartości wobec innych,
m) bycia z innymi i dla innych pomocnym,
n) szanować prawa innych,
o) stosować formy grzecznościowe,
p) liczyć się ze zdaniem innych,
q) przestrzeganie zakazu opuszczania sali bez zgody nauczyciela lub innych osób dorosłych,
r) polubowne rozwiązywanie konfliktów,
s) dbałość o swój wygląd,
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t) słuchać i reagować na polecenia nauczycieli,
u) szanować mienie,
v) zachowywać porządek i czystość,
w) informowanie nauczyciela o problemach i niebezpieczeństwach,
x) polubownie rozwiązywać konflikty.

4. W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków
wychowania są nagrody i pochwały.

Nagrody:
- pochwała indywidualna,
- pochwała wobec grupy,
- pochwała przed Rodzicami,
- dyplom uznania.
W przedszkolu określono, co jest dozwolone, a czego nie wolno. Jednym ze stosowanych środków
wymaganych są nagany i pochwały.
Nagradzamy za:
- stosowanie ustalonych zasad i umów,
- wysiłek włożony w wykonanie pracy,
- wywiązywanie się z podjętych obowiązków,
- bezinteresowna pomoc innym,
- aktywny udział w pracach na rzecz grupy przedszkola.
Konsekwencje złego zachowania:
- upomnienie słowne indywidualne,
- upomnienie słowne wobec grupy,
- poinformowanie Rodziców o przewinieniu,
- odsunięcie od zabawy,
- zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji,
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- rozmowa z Dyrektorem
Konsekwencje stosujemy za:
- nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
- stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych,
- zachowania agresywne,
- niszczenie wytworów prac innych,
- celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

W przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody ich
rodziców poza nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie dziecka.

ROZDZIAŁ VII
RODZICE WYCHOWANKÓW
§ 20
1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
a) przestrzeganie niniejszego statutu,
b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców (prawnych opiekunów) lub
upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne
bezpieczeństwo do czasu zamknięcia przedszkola,
c) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce do 15 –tego każdego miesiąca,
d) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce,
e) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,
f) przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego i czystego,
g) w przypadku ujawnienia się symptomów chorobowych podczas pobytu dzieci w przedszkolu rodzic
zobowiązany jest do natychmiastowego odbioru dziecka w sytuacjach choroby dziecka ,
h) brak kontaktu z Rodzicem uprawnia personel Przedszkola do powiadomienia Służb Medycznych.
2. Rodzice dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym mają obowiązek:
a) zgłosić dziecko do przedszkola ,
b) zapewnić dziecku regularne uczęszczanie do przedszkola na zajęcia,
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c) zaopatrzyć dziecko w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
d) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka ,
e) inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola,
f) usprawiedliwić nieobecności każdego dnia dziecka w przedszkolu,
g) informowanie wychowawców grupy o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu:
- do 3 – dni ustnie,
- powyżej 3 – dni pisemne usprawiedliwienie, jeśli jest nieobecne z powodu choroby, wyjazdu
rodzinnego, wycieczki.

3. Powinnością rodziców jest ubezpieczyć dziecko uczęszczające do niniejszej placówki od następstw
nieszczęśliwego wypadku. Placówka stwarza możliwość ubezpieczenia grupowego w placówce. Koszt
takiego ubezpieczenia pokrywa rodzic (prawny opiekun).

§ 21
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania
opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju.
2. Rodzice maja prawo do:
a) znajomości koncepcji pracy przedszkola i organizacji Przedszkola,
b) znajomość podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz wybranego przez nauczyciela
dopuszczonego do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego, w przypadku
Rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczno- pedagogiczną, kształceniem specjalnym i
wczesnym wspomaganiem rozwoju, indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych oraz
indywidualnych programów wczesnego wspomagania rozwoju,
c) znajomość zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu przez nauczycieli
grupy,
d) pomoc w zakresie kształcenia u dzieci określonych programem wychowania w przedszkolu
wiadomości i umiejętności,
e) pomoc w zakresie łagodzenia trudności na jakie natrafia,
f) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy opiekuńczowychowawczo- dydaktycznymi,
g) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju, postępów,
sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka (w dniu terminu konsultacji )
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h) uzyskiwania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka do nauki w szkole, aby mogli je
odpowiednio do potrzeb wspomagać w osiągnięciu tej gotowości,
i) współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia, w których biorą
udział dzieci,
j) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
k) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki.
§ 22
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.
§ 23
1. Formy współpracy placówki z rodzicami:
a) zebranie grupowe,
b) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
c) spotkania otwarte, warsztaty, wykłady
d) wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,
e) spotkania integracyjne.

ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 24
1. Przedszkole posiada koncepcję pracy przedszkola oraz plan pracy na każdy rok zatwierdzony przez
radę pedagogiczną .
2. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć przedszkola i dzienniki zajęć dodatkowych.
3. Przedszkole dokumentuje obserwacje pedagogiczne w odrębnych arkuszach dla każdego dziecka.
4. Przedszkole dokumentuje badanie gotowości szkolnej w odrębnych arkuszach dla każdego dziecka
odbywającego obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
5. Dzieci objęte pomocą psychologiczno- pedagogiczną posiadają indywidualną dokumentację
zawierającą m.in. opinie, orzeczenie, indywidualne programy edukacyjno- terapeutyczne,
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6. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć w ramach udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
w szczególności dziennik terapii logopedycznej, dziennik zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz
zajęć pedagoga.
7. Praca dydaktyczno- wychowawcza nauczyciela jest planowana.
8. Statut obowiązuje w różnym stopniu wszystkich członków społeczności- dzieci, nauczycieli,
rodziców, pracowników.
9. Dyrektor przedszkola lud Dyrektor ds. pedagogicznych może ustalić także prowadzenie przez
nauczycieli innej dokumentacji.
10. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.
11.W Przedszkolu,, Anioła Stróża” został zainstalowany monitoring mający na celu bezpieczeństwo
dzieci.
12. Dzień 24.XII jest dniem wolnym. Przedszkole w tym dniu jest nieczynne.

§ 25
1. Statut może być wprowadzony lub zmieniony na wniosek Organu Prowadzącego.
2. Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości pracownikom nie
później niż na 3 dni przed wejściem w życie.

§ 26
Regulaminy i procedury uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z
postanowieniami niniejszego Statutu.
§ 27
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej Przedszkola określają odrębne przepisy.
§ 28
W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy
Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
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§ 29
Statut wchodzi w życie od dnia…………………………….
Statut odczytano na zebraniu Rady Pedagogicznej dnia ………………………….
Statut zatwierdzono decyzją …..............................

Organ Prowadzący

Dyrektor
Przedszkola
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