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Rozdział I 

 Postanowienia ogólne 

§ 1 

1. Przedszkole Niepubliczne „Kotek Leon” zwane dalej „przedszkolem” jest placówką 

niepubliczną. 

2. Siedziba  przedszkola  znajduje  się  w  Woli  Hankowskiej  przy  ulicy  Akacjowej 144, 

42 – 233 Mykanów, woj. śląskie. 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest osoba fizyczna, mgr inż. Robert Kić - właściciel 

placówki. 

4.  Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach – 

Delegatura w Częstochowie. 

§ 2 

Przedszkole działa na podstawie: 

1. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017 r. poz.59). 

2. Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające Ustawę Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017. Poz. 60) 

3. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym  lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz.356). 

4. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. po zmianach z 14 grudnia 2016 roku. 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zmianami). 

5. Wpisu do ewidencji działalności gospodarczej  - wyłącznie działalności oświatowej pod 

kodem PKD nr 85.10 Z „Prowadzenie przedszkoli niepublicznych”. 

6. Organem Prowadzącym  Przedszkole jest Robert Kić prowadzący działalność gospodarczą 

pod nazwą „Robson” Robert Kić, Wola Kiedrzyńska, ul. Akacjowa 144, 42 – 233 Mykanów, 

tel. 691 878 838; NIP 573 – 257 –46 -19, IDS 241875750. 

7. Przedszkole jest wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez 

Gminę Mykanów  w  dniu 5 czerwca 2012 r. pod  numerem  01. niniejszego statutu. 

8. Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” używa pieczęci nagłówkowej o treści: 
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Przedszkole Niepubliczne  

„Kotek Leon”  

Wola Hankowska 

ul. Akacjowa 144 

42-233 Mykanów  

tel . 607-378-883 

                             e –  mail: kontakt@kotekleon.pl  

 

9. Na rachunkach i  dokumentach, na których oprócz nazwy konieczne jest 

podanie adresu, NIP, nazwiska organu prowadzącego, dopuszcza się użycia 

skróconej  nazwy. 

„ROBSON” Robert Kić  

Wola Kiedrzyńska, ul. Akacjowa 144 

42–233 Mykanów, tel.  691 -878-838 

NIP 573-257-46-19, IDS 2418757550 

10. Placówka posiada znak graficzny – logo. 

§ 3 

1. Mienie przedszkola, użytkowane i zarządzane przez Niepubliczne Przedszkole „Kotek 

Leon”, jest własnością organu prowadzącego placówkę. 

2. Szczegółowe zadania przedszkola określone są w niniejszym statucie. 

Rozdział II 

Cele i zadania przedszkola oraz sposoby ich wykonywania 

§ 4 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w 

szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 

poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 

odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;  

mailto:kontakt@kotekleon.pl
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3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 

umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwią im ciągłość  procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści  adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, 

z poszanowaniem  indywidualnych potrzeb i zainteresowań;  

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;  

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i 

zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i 

bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych  ludzi  oraz  dbanie 

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

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

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

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

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 

dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie 

wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do 

etapu rozwoju dziecka;  

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 

techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 

intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami instytucjami, 

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

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;  

13)  kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania 

przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w 

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

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
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14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych 

o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

Przedszkole realizuje cele  i zadania poprzez: 

§ 5 

1. Organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka. 

2. Dostosowanie metod i form pracy do potrzeb oraz możliwości indywidualnych dziecka 

i wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego. 

3. Stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności. 

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w poznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki 

i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

5. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców 

lub prawnych opiekunów lub osoby upoważnione zapewniające dziecku pełne 

bezpieczeństwo: 

§ 6 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach ustalonych w 

Statucie Przedszkola czyli w godz. pracy przedszkola. 

2. Rodzice (prawni opiekunowie) na początku września składają pisemne upoważnienie dla 

osób mogących odbierać ich dzieci z przedszkola. Pisemne upoważnienie powinno zawierać 

imię, nazwisko, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodzica oraz numer 

telefonu do rodziców lub prawnych opiekunów. 
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3. Dzieci powinny być przyprowadzane w miarę możliwości do godz. 9.00. 

4. Nauczyciel nie może wydać dziecka osobie znajdującej się pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających. 

5. O każdej odmowie wydania dziecka niezwłocznie powiadomiony jest dyrektor przedszkola, 

w takiej sytuacji przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności 

w celu nawiązania kontaktu z rodzicami (prawnymi opiekunami). 

6. Prośby rodziców (prawnych opiekunów), dotyczące  nieodbierania dziecka  przez  jednego 

z rodziców lub opiekunów muszą być poparte stosownymi orzeczeniami sądowymi. 

7. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.  

8. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) bez opieki na terenie przedszkola 

(np. przed budynkiem, w ogrodzie, w łazience, w szatni). 

9. Osoby odbierające dziecko z przedszkola są zobowiązane do poinformowania o tym fakcie 

nauczyciela odpowiedzialnego za dziecko oraz do odebrania go z terenu ogrodu 

przedszkolnego, bądź sali przedszkolnej,  

10. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dzieci po godzinach pracy 

przedszkola będą podjęte następujące działania: 

1) rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka; 

2) w przypadku niemożności skontaktowania się telefonicznego, nauczyciel oczekuje z 

dzieckiem przez 1 godzinę od momentu zamknięcia przedszkola. Jeżeli w tym czasie 

rodzice (prawni opiekunowie) nie zgłoszą się po dziecko, nauczyciel powiadamia 

dyrektora, właściciela i najbliższy Komisariat Policji o niemożności skontaktowania 

się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu 

rodziców. 

11. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych i możliwości dzieci: 

1) nieodpłatnie prowadzone przez nauczycieli; 

2) zajęcia dodatkowe w ramach umowy; 

3) religia za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).  

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. 

§ 7 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno–pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 
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2. Pomoc psychologiczno–pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy psychologiczno–pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno–pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele w toku swojej 

pracy oraz specjaliści, w szczególności psycholodzy, logopedzi. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 

oraz w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym;  

2) porad i konsultacji dla rodziców; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

5. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w 

formie: 

1) porad; 

2) konsultacji; 

3) warsztatów; 

4) szkoleń. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno–pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno- 

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli. 
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Rozdział III 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§ 10 

 1. Statut przedszkola określa kompetencje organów przedszkola, którymi są: 

1) organ prowadzący – właściciel placówki, mgr inż. Robert Kić; 

2) dyrektor przedszkola do spraw nadzoru pedagogicznego; 

3) wicedyrektor; 

4) rada pedagogiczna. 

 2. Organy Przedszkola posiadają swobodę działania i podejmowania decyzji określonych  w 

Prawie oświatowym. 

Do kompetencji organu prowadzącego przedszkole należy: 

1.  Zapewnienie warunków działania przedszkola, podejmowanie zobowiązań majątkowych w 

imieniu przedszkola oraz organizowanie obsługi jego działalności. 

2. Wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym 

zakresie. 

3.  Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce. 

4.  Wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji 

programów nauczania, programów wychowawczych oraz wykonywania innych zadań 

statutowych. 

5.  Zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy, zasadami bhp i ppoż. 

6.  Prowadzenie księgowości, finansów oraz spraw pracowniczych. 

7. Przyjmowanie i zwalnianie nauczycieli oraz pozostałego personelu przedszkola (zgodnie z 

wymaganymi kwalifikacjami określonymi przepisami prawa). 

Dyrektor przedszkola 

§ 11 

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

pracowników obsługi. 

2. Do kompetencji dyrektora  przedszkola należy: 

1) kierowanie całokształtem działalności przedszkola; 

2) planowanie, organizowanie i nadzorowanie działalności przedszkola oraz 

reprezentowanie go na zewnątrz; 
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3) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego; 

4) wykonanie zadania związanego z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom oraz 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

5) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

6) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy 

według zasad określonych odrębnymi przepisami; 

7) określenie szczegółowych zadań nauczycieli i innej kadry pedagogicznej, 

specjalistycznej;  

8) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i 

kontrolującymi;  

9) zawieranie z rodzicami bądź opiekunami umowy o świadczeniu usług dydaktyczno-

wychowawczych; 

10)  powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, w którym mieszka dziecko 6-letnie, o 

spełnianiu przez nie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego; 

11) współpraca z radą pedagogiczną w wykonaniu zadań; 

12) na czas nieobecności dyrektora, jego obowiązku przejmuje wicedyrektor; 

13) przygotowanie projektu zmian Statutu; 

14) prowadzenie i przechowywanie określonych szczegółowymi przepisami dokumentów 

działalności przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

15) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za 

ich prawidłowe wykorzystanie; 

16) podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku 

szkolnego w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem prowadzącym; 

17) koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego 

działania z prawem oraz wymiany informacji między nimi; 

18) prowadzenie i przechowywanie określonych szczegółowymi przepisami, dokumentów 

działalności przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Wicedyrektor 

§ 12 

1. Wicedyrektor podczas nieobecności w pracy dyrektora z uzasadnionych powodów przejmuje 

uprawnienia zgodnie z jego kompetencjami, a w szczególności: 

1) podejmuje decyzje w sprawach pilnych; 
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2) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora, używając własnej 

pieczątki; 

3) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkołę oraz innymi instytucjami;  

4) kieruje pracą personelu obsługi. 

2. Hospituje nauczycieli pracujących w Niepublicznym Przedszkolu KOTEK LEON, zgodnie 

z planem nadzoru pedagogicznego, dokonuje analizy i oceny ich pracy. 

3. Rozlicza z realizacji zadań wychowawczo - opiekuńczych szkoły nauczycieli pracujących w 

przedszkolu. 

4. Realizuje obowiązki w zakresie gospodarki finansowej w tym: prawidłowe opisywanie 

dokumentów i sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem merytorycznym, 

zatwierdzanie dowodów księgowych do zapłaty, gromadzenie i przekazywanie do jednostki 

obsługującej dokumentów zakupu, uruchamianie środków pieniężnych z rachunku bankowego 

jednostki w formie bezgotówkowej (obsługa internetowa konta bankowego zespołu). 

5. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami pracującymi w przedszkolu zgodnie z 

planem nadzoru pedagogicznego. 

6. Dba o dyscyplinę pracy nauczycieli i pozostałych pracowników pracujących w przedszkolu, 

wypracowuje nowe metody w celu jej poprawienia.  

7. Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli pracujących w przedszkolu, prowadzi ich 

właściwą dokumentację, rozlicza nauczycieli zastępujących z ich prawidłowego odbycia i 

zapisu w dziennikach zajęć. 

8. Kontroluje  prowadzenie dokumentacji dydaktyczno–wychowawczej nauczycieli 

pracujących w przedszkolu. 

9. Nadzoruje  wystrój korytarzy przedszkolnych w budynku przedszkola. 

10. Organizuje zadania związane ze współpracą przedszkola z innymi instytucjami 

wspomagającymi proces wychowawczo - dydaktyczny. 

Rada pedagogiczna 

§ 13 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola a w jej skład wchodzą pracownicy 

pedagogiczni oraz opiekunowie dziecięcy. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

3. Rada pedagogiczna w szczególności: 

1) planuje i organizuje pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą przedszkola; 

2) na prośbę dyrektora wydaje opinię we wszystkich sprawach dotyczących 

przedszkola; 
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3) opiniuje propozycję innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

4) opiniuje skreślenie dziecka z listy przedszkolaków. 

4. Członkowie rady pedagogicznej oraz inni pracownicy są zobowiązani do zachowania 

tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłyby naruszać dobro dziecka, jego rodziców 

(opiekunów prawnych), nauczycieli i innych pracowników przedszkola oraz dbałości o wysoką 

jakość pracy i dobre imię przedszkola. 

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

zakończeniu I półrocza oraz po zakończeniu rocznych zajęć wychowawczo - dydaktycznych 

oraz w miarę bieżących potrzeb. 

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

inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 

członków rady pedagogicznej. 

7. W zebraniach rady mogą uczestniczyć w charakterze doradców: przedstawiciel organu 

prowadzącego, przedstawiciel rodziców lub inne osoby zaproszone przez jej 

przewodniczącego. 

8. Rada pedagogiczna ustala założenia, wytyczne oraz programy do realizacji na dany rok 

szkolny. 

9. Podstawowym dokumentem działalności rady jest sporządzony drogą elektroniczną 

protokół, opieczętowany i podpisany przez dyrektora, który obejmuje okres pracy rady 

pedagogicznej w ciągu roku kalendarzowego. Zebrania rady nie mogą odbywać się w czasie 

zajęć z dziećmi. 

Rozdział IV 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 14 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości rozwojowych.  

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 20. Przedszkole zastrzega sobie prawo do 

powiększania grupy do liczby 22 w następujących przypadkach:  

1) jeśli do przedszkola uczęszcza rodzeństwo i wymaga ich połączenia;  

2) jeśli do przedszkola zostaje zapisane rodzeństwo dziecka już uczęszczającego;  

3) w innych wyjątkowych przypadkach po zaopiniowaniu przez organ prowadzący.  
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§ 15 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie wybranego 

programu wychowania przedszkolnego lub programu autorskiego, dopuszczonego do użytku 

przez dyrektora przedszkola. Do publicznej wiadomości podaje się przedszkolny zestaw 

programów nauczania na dzień 31 sierpnia. 

2. W przedszkolu, na życzenie rodziców dyrektor organizuje naukę religii. Dzieci, które nie 

uczestniczą w lekcjach religii pozostają pod opieką nauczyciela prowadzącego grupę. 

Nieuczestniczenie w zajęciach nie może być powodem dyskryminacji.  

3. W ramach opłaty stałej dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych: język angielski, 

język niemiecki, rytmika, taniec, zajęcia plastyczne, zajęcia logopedyczne, religia, zajęcia 

multimedialne.  

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności np. zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i innych jest dostosowany do 

możliwości rozwojowych i wynosi:  

1) z dziećmi do lat 2,5 - 10 -15 minut  

2) z dziećmi w wieku 2,5-4 lat – od 15 do 30 minut;  

3) z dziećmi w wieku 5-6 lat – od 30 do 40 minut;  

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

Nauczyciele zajęć dodatkowych prowadzą dzienniki zajęć dodatkowych, w których 

odnotowują obecność dzieci na zajęciach oraz tematykę swoich zajęć. 

§ 16 

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

arkusz organizacji przedszkola i oddziału opieki dziennej opracowany przez dyrektora 

przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.  

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:  

1) czas pracy poszczególnych oddziałów;  

2) rozkład zajęć dodatkowych;  

3) organizację zajęć terapii logopedycznej;  

4) liczbę pracowników przedszkola, w tym zajmujących stanowiska kierownicze.  

3. Organizację pracy przedszkola i oddziału opieki dziennej określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).   

5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli 

lub opiekunów dziecięcych, zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań z 
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uwzględnieniem decyzji rodziców (prawnych opiekunów) co do czasu pobytu dzieci danego 

oddziału w przedszkolu.  

6. W okresie obniżonej frekwencji (ferie zimowe, wiosenne, okres wakacyjny, epidemia grypy 

itp.) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych, grupy mogą być łączone przy 

liczbie wychowanków do dziesięciu w każdej z nich z zachowaniem zasady łączenia grup 

zbliżonych wiekiem. 

§ 17 

1. Przedszkole pracuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący. W okresie wakacji i ferii zapewnia zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.  

2. W przedszkolu obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy.  

3. Przedszkole sprawuje opiekę w godzinach od 7.00 do 17.00.  

§ 18 

Przedszkole prowadzi żywienie zbiorowe – 5 posiłków dziennie.  

1) śniadanie; 

2) posiłek przedobiadowy (II śniadanie w postaci owoców oraz kanapek); 

3) I danie obiadowe (zupa); 

4) II danie obiadowe; 

5) podwieczorek. 

§ 19 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

1) sale dydaktyczne dla poszczególnych grup wiekowych z wyposażeniem 

przystosowanym do wieku dziecka; 

2) pokój logopedy, w którym prowadzone są indywidualne zajęcia terapeutyczne, 

konsultacje z rodzicami; 

3) ogród przedszkolny wyposażony w sprzęt i urządzenia terenowe dostosowane do 

potrzeb dzieci; 

4) łazienki dla dzieci i personelu; 

5) duży hol; 

6) osobne szatnie dla dzieci i osobną dla personelu; 

7) dużą jadalnię; 

8) pokój intendenta; 

9) kuchnię do przygotowywania i do rozdzielania posiłków dostosowaną do wymogów; 

10) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze. 

§ 20 
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Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy 

dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących wypadkach:  

1) zalegania z odpłatnością;  

2) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu lub ustaleń umowy 

zawartej z nimi przez dyrektora;  

3) rażące niedostosowanie dziecka do grupy przedszkolnej (silna agresja, opóźnienie w rozwoju 

zagrażające innym wychowankom), przy czym decyzję taką dyrektor podejmuje w 

porozumieniu z poradnią psychologiczno-pedagogiczną sprawującą stałą opiekę nad dziećmi 

w przedszkolu;  

§ 21 

Zasady bezpieczeństwa, higieny i opieki w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza terenem placówki: 

1) za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają wszyscy pracownicy przedszkola niezależnie od 

zajmowanego stanowiska zarówno w budynku przedszkola, na terenie ogrodu jak i w 

czasie wyjść poza teren przedszkola; 

2) dyrektor przedszkola zobowiązany jest do zapewnienia wychowankom oraz 

pracownikom bezpiecznych warunków pracy i nauki podczas zajęć obowiązkowych i 

nieobowiązkowych; 

3) tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno–wychowawczych dzieci, powinien być ustalony 

z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia 

i różnorodności zajęć w każdym dniu; 

4) budynek przedszkola oraz przynależny do niego teren i urządzenia powinny odpowiadać 

ogólnym warunkom bezpieczeństwa i higieny pracy oraz posiadać urządzenia 

przeciwpożarowe, zgodnie z obowiązującymi  przepisami w tym zakresie, teren 

przedszkola powinien być ogrodzony i powinien mieć zabezpieczenie uniemożliwiające 

dzieciom wyjście bezpośrednio na jezdnię; 

5) urządzenia sanitarne w pomieszczeniach powinny być sprawne oraz utrzymane w 

należytej czystości; 

6) pomieszczenia przedszkolne zgodnie z obowiązującymi normami powinny posiadać 

właściwą wentylacje, oświetlenie, ogrzewanie oraz powierzchnię użytkową; 

7) stoliki, krzesełka i inny sprzęt przedszkolny powinien być dostosowany do wzrostu 

dzieci; 

8) pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia powinny być często wietrzone; 
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9) nauczyciele powinni być przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy, BHP 

oraz ppoż; 

10) opiekun wycieczki zobowiązany jest sprawdzić stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem 

z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania oraz po przybyciu do przedszkola. 

§22 

1.  W przedszkolu obowiązuje aplikacja/ dziennik elektroniczny INSO – dostępny na stronie 

internetowej: https://inso.pl. W roku szkolnym 2020/2021 obowiązuje jeszcze dodatkowo 

dziennik papierowy. Od kolejnego roku szkolnego, po przeprowadzeniu ankiety z rodzicami i 

nauczycielami, która będzie pozytywna, będzie obowiązywał jedynie dziennik elektroniczny. 

W przypadku negatywnej opinii nastąpi powrót do dziennika papierowego. 

2. Każdy nauczyciel oraz rodzic otrzymuje indywidualne imienne konto, które umożliwia mu 

korzystanie z zasobów przedszkolnych za pomocą nazwy użytkownika konta i hasła dostępu.  

3. Każdy posiadacz konta ponosi odpowiedzialność za zniszczenia sprzętu lub zasobów 

wirtualnych dokonanych przez użytkownika posługującego się jego kontem.  

4. Nauczyciel korzystający z e -dziennika jest obowiązany do:  

1) odbierania na bieżąco informacji przekazywanych za pośrednictwem dziennika 

elektronicznego;  

2) odnotowania obecności dzieci i zapisu tematu zajęć w elektronicznym dzienniku 

lekcyjnym;  

3) co dziennego zapisu zrealizowanych treści podstawy programowej;  

4) w sytuacji braku dostawy prądu lub Internetu uzupełniania bez zbędnej zwłoki 

zapisów w dzienniku; 

5) przesyłania rodzicom/ opiekunom prawnym informacji dotyczących postępów 

dziecka oraz przekazywania relacji w ważnych wydarzeń z życia przedszkolnego; 

6) jeżeli pełni funkcje wychowawcy do uzupełniania informacji na temat grupy, 

wydarzeń grupowych, wycieczek, spotkań z rodzicami itp.  

5. Prawa i obowiązki rodzica:  

1) monitorowanie bieżących postępów edukacyjnych i zachowania swojego dziecka;  

2) zgłaszanie nieobecności dziecka do godziny 10.00, w wyniku zgłoszonej 

nieobecności zostaje odliczona dzienna stawka żywieniowa;  

3) komunikowania się z nauczycielami;  

4) zapoznania się z informacjami, dokumentami i ogłoszeniami umieszczonymi w e-

dzienniku; 

5) rodzice mogą dokonywać płatności przez aplikację INSO. 

https://inso.pl/
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6. Dane osobowe zawarte w dzienniku elektronicznym podlegają prawnej ochronie danych 

zgodnie z polityką ochrony danych wdrożoną w Niepublicznym Przedszkolu KOTEK LEON 

w Woli Hankowskiej. 

7. Kopie zapasowe danych zawartych w e-dzienniku są gromadzono narastająco, każdego dnia 

przez firmę zewnętrzną obsługującą program e-dziennika na podstawie umowy z 

przedszkolem.  

8. Kopię zapasową e-dziennika po zakończeniu danego roku szkolnego, do 05 września tworzy 

administrator e–dziennika na nośniku zewnętrznym, który przechowuje się w przedszkolu. 

Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§ 23 

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników na następujących stanowiskach:  

1) nauczyciel wychowania przedszkolnego;  

2) opiekunka dziecięca;  

3) kucharz; 

4) pomoc kuchenna; 

5) woźna.  

2. Zadaniami pracowników przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, 

zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie 

i czystości. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola. 

4. Niepubliczne Przedszkole „Kotek Leon” w Woli Hankowskiej przy ul. Akacjowej 144, 

zatrudnia nauczycieli wychowania przedszkolnego. Zasady zatrudniania nauczycieli 

reguluje ustawa kodeksu pracy. 

5.  Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa zawarta umowa o 

pracę i zawarte w niej warunki zatrudnienia. 

6.  Dyrektor   przedszkola   określa   szczegółowo   zakres  zadań  i  obowiązków  nauczycieli  

i opiekunów dziecięcych w zakresie:  

1) zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole w siedzibie i poza nią;  

2) planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz 

odpowiedzialności za jakość tej pracy;  
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3) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 

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

znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju;  

4) prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz dokumentowania tych obserwacji i 

opracowywania indywidualnego programu wspomagania i korygowania rozwoju 

dziecka;  

5) współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- pedagogiczną, 

opieki zdrowotnej i innej, przeprowadzania diagnoz przedszkolnych oraz sporządzania 

i przekazywania rodzicom 6 latków informacji o gotowości do podjęcia nauki w szkole;  

6) prowadzenia obowiązującej dokumentacji;  

7) czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej.  

7. Realizację zadań wymienionych w §23 ust. 1 pkt 1-7 koordynuje i kontroluje wicedyrektor 

oraz dyrektor przedszkola.  

8. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczą i opiekuńczą. Jest odpowiedzialny 

za jakość i wyniki tej pracy oraz za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

dzieci. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.  

9. Nauczyciel zobowiązany jest do:  

1) tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;  

2) stosowania twórczych i nowoczesnych metod nauczania;  

3) eliminowania przyczyn niepowodzeń dzieci;  

4) pisemnego opracowywania miesięcznego planu pracy wychowawczo – 

dydaktycznej;  

5) przeprowadzania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe 

jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizy gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole (diagnozy przedszkolnej), przekazywania rodzicom 

pisemnej informacji na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

podstawowej w terminie określonym prawem;  

6) opracowywania i realizowania indywidualnych programów wspomagających rozwój 

dziecka;  

7) niezwłocznego informowania dyrektora przedszkola o zauważonej potrzebie objęcia 

dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną;  
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8) w sytuacji powołania zespołu, udziału w pracach zespołu do spraw pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej oraz realizowania zadań tego zespołu;  

9) współpracowania ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną oraz opiekę zdrowotną poprzez kontakty indywidualne i udział w 

warsztatach organizowanych przez placówki psychologiczno-pedagogiczne;  

10) systematycznego przygotowywania się do codziennej pracy;  

11) brania czynnego udziału w pracach rady pedagogicznej i realizacji jej uchwał;  

12) planowania własnego rozwoju zawodowego – systematycznego podnoszenia 

swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego;  

13) realizacji zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;  

14) inicjowania i organizowania imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym;  

15) reprezentowania i promowania przedszkola na różnych formach doskonalenia 

zawodowego organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego oraz w 

środowisku lokalnym.  

10. Nauczyciel ma prawo do:  

1) dokształcania i doskonalenia zawodowego;  

2) realizacji ścieżki awansu zawodowego;  

3) ochrony zdrowia;  

4) korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w placówce;  

5) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i 

wicedyrektora, rady pedagogicznej, doradcy metodycznego i wyspecjalizowanych 

poradni;  

6) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa oświatowego. 

11. W przedszkolu zatrudnia się także pracowników administracyjno-obsługowych. 

Szczegółowy zakres zadań pracowników administracyjno-obsługowych obejmuje:  

1) pomoc kuchenna: pomaganie kucharzowi w przyrządzaniu posiłków, utrzymywanie 

w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych, załatwianie zleconych czynności 

związanych z zakupem i dostarczeniem produktów oraz inne czynności zlecone przez 

dyrektora, a wynikające z organizacji pracy przedszkola; 

2) opiekunka dziecięca: spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku 

do wychowanków, poleconych przez dyrektora i nauczyciela danego oddziału oraz 
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innych wynikających z rozkładu czynności w ciągu dnia, utrzymanie czystości w 

przydzielonych pomieszczeniach, rozbieranie i ubieranie dzieci przed wyjściem na 

dwór, sprawowanie  opieki podczas ćwiczeń gimnastycznych, sprawowanie opieki 

podczas  spacerów i wycieczek, sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno–

sanitarnych, czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci od momentu odbioru od rodziców 

i doprowadzeniu ich do sali zajęć oraz z sali do rodziców oraz inne czynności zlecone 

przez dyrektora, a wynikające z organizacji pracy przedszkola; 

3) woźna: dbałość o dobro dziecka, współpraca z nauczycielem w procesie wychowawczo 

- opiekuńczym, utrzymywanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach, 

utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt, podawanie posiłków, 

rozbieraniu i ubieranie dzieci przed wyjściem na dwór, sprawowanie opieki podczas 

ćwiczeń gimnastycznych, sprawowanie opieki podczas spacerów i wycieczek, 

sprawowanie opieki podczas zabiegów higieniczno–sanitarnych, czuwanie nad 

bezpieczeństwem dzieci oraz inne czynności zlecone przez dyrektora, a wynikające z 

organizacji pracy przedszkola; 

4) kucharz – przygotowywanie wszystkich posiłków, w tym gotowanie, smażenie, 

pieczenie, przygotowywanie kanapek, utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i 

naczyń kuchennych. 

12.  Wszystkich pracowników obowiązuje:  

1) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w 

przedszkolu;  

2) reagowanie na dostrzeżone sytuacje lub zachowania wychowanków stanowiące 

zagrożenie bezpieczeństwa;  

3) niezwłoczne powiadomienie dyrektora o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach 

mających znamiona demoralizacji, przestępstwa lub stanowiących zagrożenie 

zdrowia lub życia wychowanków;  

4) zwrócenie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, a także 

ogrodu, zapytanie jej o cel pobytu i odpowiednie postępowanie;  

5) reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszenia przez dzieci 

zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc  fizyczną, agresję, 

używanie wulgarnych słów i zwrotów, wulgarne gesty. 
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Rozdział VI 

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice (opiekunowie prawni) 

§ 24 

1. Do przedszkola są przyjmowane dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach 

dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

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

a w szczególności do:  

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego i opiekuńczego;  

2) warunków zapewniających bezpieczeństwo;  

3) życzliwego i podmiotowego traktowania;  

4) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;  

5) poszanowania jego godności osobistej;  

6) pełnej akceptacji jego osoby;  

7) poszanowania jego własności;  

8) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;  

9) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu;  

10) pomocy w przypadku trudności rozwojowych.  

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do:  

1) akceptacji takim jakim jest;  

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;  

3) kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;  

4) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;  

5) wypoczynku jeśli jest zmęczony.  

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących 

w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących:  

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

przedszkola na miarę własnych możliwości;  

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i 

innych pracowników przedszkola;  

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;  

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.  
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§ 25 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu oraz warunków umowy pomiędzy nimi a dyrektorem 

przedszkola;  

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej;  

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka zgodnie z deklaracją dotyczącą czasu pobytu 

dziecka w przedszkolu i oddziale opieki dziennej lub upoważnienie osoby (za okazaniem 

dokumentu tożsamości), która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo w drodze do i z 

przedszkola;  

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu;  

5) niezwłoczne informowanie o przyczynach i przewidywanym okresie nieobecności 

dziecka w przedszkolu, a także powiadamianie o chorobach zakaźnych i zatruciach 

pokarmowych.  

§ 26 

1. Do przedszkola przyjmowane są rano tylko dzieci zdrowe (nie wykazujące cech złego 

samopoczucia, ostrego zakażenia dróg oddechowych, podwyższonej temperatury i innych 

chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia dziecka i innych wychowanków).  

2. W przedszkolu nie podaje się dzieciom lekarstw a w przypadku stwierdzenia objawów 

chorobowych,    rodzice    będą   natychmiast   powiadomieni   i   proszeni  o  odbiór  dziecka  

z przedszkola.  

§ 27 

Rodzice mają prawo do:  

1) bieżącej, rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, konsultacji indywidualnych z 

wychowawcą;  

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;  

3) przekazywania nauczycielowi, wicedyrektorowi lub dyrektorowi wszelkich uwag i 

wniosków dotyczących pracy przedszkola;  

4) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach 

organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach 

wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości).  
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Rozdział VII 

Finansowanie działalności przedszkola 

§ 28 

1. Działalność przedszkola finansowana jest z następujących źródeł:  

1) opłat wnoszonych przez rodziców dzieci zapisanych do przedszkola;  

2) dotacji Urzędu Gminy Mykanów – proporcjonalnie do ilości przyjętych dzieci 

zamieszkałych w Mykanowie;  

3) dotacji gmin ościennych – proporcjonalnie do ilości dzieci zamieszkujących w tych 

gminach (np. dotacji Urzędu Miasta Częstochowy na dzieci zamieszkałe w 

Częstochowie).  

2. Przedszkole może korzystać ze wsparcia finansowego i materialnego osób i instytucji.  

3. Przedszkole może korzystać z innych źródeł finansowania takich jak np. środki unijne, 

kiermasze, festyny, akcja 1% dla mojego przedszkola.  

§29 

1. W przedszkolu obowiązują następujące opłaty:  

1) jednorazowa wpisowe przy zapisie dziecka do przedszkola;  

2) comiesięczna opłata za pobyt dziecka w przedszkolu, tzw. czesne;  

3) comiesięczna opłata za wyżywienie dziecka.  

2. Rodzice (prawni opiekunowie) wpłacają miesięczną opłatę (czesne) przez cały rok.  

3. Wysokość i terminy opłat wnoszonych przez rodziców ustalana jest przez dyrektora 

przedszkola.  

4. Każdorazowy wzrost opłat w trakcie roku szkolnego powinien być podany do wiadomości 

rodziców (prawnych opiekunów).  

5. Wzrost opłat może nastąpić w związku z:  

1) podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli;  

2) podwyżką opłat i innych wydatków administracyjno-gospodarczych. 

6. Czesne: 

1) podlega  zwrotowi 50%  w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przez cały 

miesiąc. 

7. Opłaty za wyżywienie - dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez organ prowadzący 

w porozumieniu z dyrektorem przedszkola jest jednakowa dla wszystkich dzieci 

uczęszczających do przedszkola, podlega zwrotowi w wysokości dziennej stawki żywieniowej 

za każdy dzień zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu. Dziecko uczęszczające do 
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przedszkola może korzystać z pięciu posiłków dziennie, ma dostęp bez ograniczeń do herbaty, 

wody mineralnej. 

8. Czesne oraz opłatę za wyżywienie należy uiszczać do dnia 5. każdego miesiąca „z góry” na 

konto placówki lub gotówką do dyrektora przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę 

wpływu środków na konto placówki bądź do dyrektora przedszkola. Możliwe jest także 

uregulowanie opłat przez aplikację INSO. 

 

Rozdział VIII 

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkola 

§ 30 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.  

2. Nabór do przedszkola prowadzony jest przez cały rok, w miarę wolnych miejsc.  

3. Przyjęć dzieci do przedszkola dokonuje dyrektor.  

4.  Podstawą   przyjęcia  dziecka  do  przedszkola  jest  podpisanie  umowy  cywilno-prawnej  

o świadczeniu usług oświatowych pomiędzy stronami tj. rodzicami (opiekunami prawnymi) 

lub jednym z rodziców dziecka (opiekunem prawnym) a dyrektorem przedszkola i złożeniu 

tzw. „Karty zgłoszenia” zawierającej pełne dane osobowe dziecka i rodziców/ prawnych 

opiekunów, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców/ opiekuna prawnego oraz 

uiszczeniu wpłaty wpisowego, opłaty jednorazowej, nie podlegającej zwrotowi w przypadku 

rezygnacji z uczęszczania do przedszkola. 

5.Okres rekrutacji, prowadzony w kwietniu każdego roku, podzielony jest na dwa etapy: 

1) pierwszy etap dotyczy dzieci aktualnie uczęszczających do przedszkola, których 

rodzice, w wyznaczonym przez dyrektora terminie,  podpiszą „Aneks” do umowy 

dotyczący „Świadczenia usług” na kolejny rok szkolny; 

2) drugi etap dotyczy pozostałych dzieci, których rodzice w terminie wyznaczonym 

przez dyrektora przedszkola, złożą „Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola”, 

podpiszą  umowę  cywilno – prawną z dyrektorem przedszkola i uiszczą opłaty 

wynikające z warunków umowy. 

6. Rozwiązanie umowy przez jedną ze stron jest jednoznaczne ze skreśleniem dziecka z listy 

wychowanków przedszkola.  

7. Rekrutacja nie zakłada kryterium selekcyjnych w odniesieniu do dziecka, o przyjęciu do  

przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń, z tym, że pierwszeństwo mają dzieci 

kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku szkolnego i ich rodzeństwo. Przyjęcie do 
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przedszkola jest jednoznaczne z podpisaniem przez rodziców/ prawnych opiekunów 

umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w przedszkolu oraz wysokości i 

zasady odpłatności za przedszkole. 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

§ 31 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Zasady 

gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.  

§ 32 

Statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkola i jest im 

udostępniony przez dyrektora.  

§ 33 

Regulaminy o charakterze wewnętrznym obowiązujące w placówce nie mogą być sprzeczne z 

postanowieniami niniejszego statutu.  

§ 34 

Statut może być znowelizowany przez organ prowadzący przedszkole. Dyrektor każdorazowo, 

po uwaleniu przez radę pedagogiczną zmian w statucie opracowuje i ogłasza jednolity tekst 

statutu. 

§ 35 

W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub 

zdrowiu dzieci i młodzieży minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w drodze 

rozporządzenia, może czasowo ograniczyć lub czasowo zawiesić funkcjonowanie jednostek 

systemu oświaty na obszarze kraju lub jego części, uwzględniając stopień zagrożenia na danym 

obszarze. 

§ 36 

Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez organ prowadzący. 

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem………….. 

 

Dyrektor ………………………………….. 
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