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                                UCHWAŁA   NR     2/2013      
 

                             

                                RADY  PEDAGOGICZNEJ 
 

 

          Gminnego   Przedszkola w Łanach z dnia 19 września 2013r-
 

 

         W sprawie uchwalenia statutu Gminnego Przedszkola w Łanach.
 

             Na podstawie art.42 ust.1 , art.50 ust.2 pkt1,art. 52 ust.2 i art.
 

54 ust. 1 ustawy  z dnia 07 września 1991 r o systemie oświaty(tekst
 

jednolity Dz. U.  z 1996r .Nr 67 poz. 329 z późniejszymi zmianami)
 

po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców
 

                                  uchwala się ,co następuje;
 

                                               &1
Uchwala się Statut Gminnego Przedszkola w Łanach w brzmieniu
określonym w  załączniku do niniejszej uchwały.
                                                &2
Traci moc treść Statutu Gminnego Przedszkola w Łanach ,który
został zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej  uchwałą nr 1/2009
z dnia 30 sierpnia 2009r.
                                                &3
 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.
 



                                                &4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    
 

                  Niniejszy statut opracowano w oparciu o:

1.      Ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty / z późniejszymi zmianami.

2.      Ustawę - Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. z późniejszymi zmianami.

3.      Załącznik nr 1 rozporządzenia M.E.N.i Sportu z dnia 31.01.2002 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych   statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
.

4.      Inne akta prawne(rozporządzenia ,konwencje) wydane na podstawie wyżej wymienionych 
ustaw.

 

 

 

MOTTO GMINNEGO PRZEDSZKOLA W ŁANACH
 

 

Przedszkole miejscem zabawy, dziecięcych marzeń,
 twórczych odkryć i nabywania umiejętności

 

 

Priorytety:

•      Bezpieczeństwo, twórczość i samodzielność w myśl przesłania M.Montessorii „Pozwól 
mi zrobić to samemu”.

•      Ekologicznie, sprawnie, bezpiecznie i zdrowo – promocja zdrowia – teoria bliska 
praktyki. Rozwijanie odpowiedzialności za wspólne normy i wzorce zachowań.

•      Kultywowanie tradycji regionalnych „mała Ojczyzna”.

•      Efektywne nauczanie o wymiarze europejskim na poziomie dziecka przedszkolnego – 
alternatywne formy i metody poznawania kultur i tradycji.

•      Propagowanie partnerstwa w zabawie i aktywności dziecka zmierzających do 
niwelowania zachowań niepożądanych społecznie, wynikających z postępu cywilizacji.

•      Przystosowanie dzieci do otaczającego nas świata poprzez kompensację wiedzy 
sprzyjającej ich wychowaniu i nabywaniu umiejętności.



STRUKTURA STATUTU PRZEDSZKOLA
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I.  POSTANOWIENIA    OGÓLNE
 

                                                    &1

 

1.     Przedszkole w Łanach jest przedszkolem publicznym ogólnodostępnym.

2.     Siedziba przedszkola znajduje się w Łanach przy ul.Szkolnej 8.

3.     Organem prowadzącym  przedszkole jest Gmina Cisek. 

4.      Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Opolski Kurator Oświaty.

5.     Nazwa brzmi;               Gminne Przedszkole w Łanach

                                           47-253 Cisek

                                           ul.Szkolna 8

6.     Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu na pieczęciach,

stemplach, szyldach.

                                  

     7. Przedszkole działa na podstawie obwiązujących przepisów i ustaleń;

-Ustawy z dnia 07 września 1991r  o systemie oświaty,

-Aktu założycielskiego z dnia  02 września 1992r,

-Niniejszego Statutu.                                

8. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest      

    przez;

-Gminę Cisek,

-Rodziców w formie stałych opłat za pobyt dziecka na godziny dodatkowe  

  po podstawie programowej wych. przedszkolnego.

      9. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które są ewidencjonowane

          zgodnie  z przepisami o finansach publicznych.

      10. W przedszkolu prowadzone są zajęcia w języku polskim oraz w języku   

          mniejszości narodowej (niemieckiej).

 

 



      II.CELE  I  ZADANIA    PRZEDSZKOLA
 

                                                   &2

1.Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych 
na jej podstawie aktów wykonawczych. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w 
zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin 
dziennie. Obejmują one realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęcia z 
języka mniejszości niemieckiej, naukę religii dla dzieci 5 i 6 letnich. Pobyt poza w/w godzinami 
jest odpłatny (stawka godzinowa reguluje Uchwała Rady Gminy).

 

2. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania dziecka i jego 
rodziny w wychowaniu i kształceniu poprzez:

2.1. kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i 
    bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej,
2.2. budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz 
wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną,
2.3. nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie 
umiejętności kreślenia symboli graficznych,
2.4. organizowanie w razie potrzeby zajęć wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka w myśl obowiązującego rozporządzenia
2.5. wspomaganie indywidualnego rozwoju osobowościowego dziecka z 
wykorzystaniem jego własnej inicjatywy,
2.6.prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka,
2.7.pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu 
wczesnej interwencji specjalistycznej, określenie niepełnosprawności,
2.8.prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia,
2.9.wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka uzdolnionego,
2.10.udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

3. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji 
zgodnie z zasadą indywidualizacji rozwoju i umożliwia dziecku osiągnięcie 
dojrzałości szkolnej.
4. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną.
5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej 
i organizuje dla dzieci zajęcia w języku mniejszości narodowej w ramach zajęć 
dodatkowych nieodpłatnie w wymiarze 4 godzin tygodniowo (2 grupy) a w jednej 
prowadzi się zajęcia w dwóch językach: polskim i w języku mniejszości narodowej 
(na wniosek rodzica)
6. Przedszkole może zorganizować zajęcia dodatkowe po podstawie programowej 
uwzględniając potrzeby i możliwości rodziców i dzieci.



7. W przedszkolu istnieje możliwość organizacji indywidualnego przygotowania 
przedszkolnego dla dzieci 6-letnich, których stan zdrowia utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola na podstawie wydanego orzeczenia z poradni psychologiczno-
pedagogicznej, pozostałe warunki określa zarządzenie dyrektora przedszkola.
 

                                                       &3
 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom stałą opiekę ze strony pracownika 
pedagogicznego w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem w trakcie 
całodziennego pobytu dziecka w placówce. Osobami wspomagającymi nauczycieli w 
zapewnieniu opieki są pracownicy niepedagogiczni Przedszkola.
a). każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóm nauczycielkom,
b). w trakcie zajęć poza terenem przedszkola/ spacer, wycieczki/ zapewniona jest 
opieka nauczycielki oraz dodatkowo / na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej, patrz 
regulamin,
c).ogród przedszkolny powinien być ogrodzony z równą nawierzchnią, przebywanie 
dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego wyznacza regulamin. Dzieci przebywają pod 
opieką nauczyciela i innych osób wspomagających. Każdorazowo przed wejściem 
sprawdzany jest stan urządzeń na placu zabaw oraz odkrywana jest piaskownica, a na 
koniec dnia przykrywana plandeką. 
                      

2.Opiekę nad dziećmi w drodze do przedszkola i z powrotem sprawują rodzice 
(prawni opiekunowie), lub osoby przez nie upoważnione, zapewniające pełne 
bezpieczeństwo wychowanków.
2.1W autobusach szkolnych nauczyciele i opiekunowie sprawują opiekę nad
dziećmi w imieniu rodziców i ponoszą pełną odpowiedzialność za nich podczas 
dojazdu (dzieci 6i 5 letnie).Dzieci młodsze dojeżdżające autobusem są również objęte 
opieką nauczyciela, jednak rodzice ponoszą za nich odpowiedzialność.
Opiekun zajmuje miejsce przy drzwiach i pomaga dzieciom wejść lub wyjść.
Opiekun odbiera dzieci z miejsca zamieszkania przywozi również dziecko na ten sam 
przystanek. Jeżeli jest taka potrzeba to przeprowadza dziecko na drugą stronę ulicy.
2.2. Opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel z przedszkola,  opiekunowie 
zatrudnieni przez Urząd Gminy oraz w niektórych przypadkach pracownicy 
przedszkola (administracja i pracownicy obsługi).
 

3.Rodzice zobowiązani są do przyprowadzania dziecka bezpośrednio na odpowiedni 
oddział pod opiekę nauczycielki.
 

4.Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się analogicznie bezpośrednio u 



nauczycielki sprawującej aktualnie opiekę nad dzieckiem.
 

5.Od momentu odebrania dziecka spod opieki nauczycielki za jego bezpieczeństwo 
odpowiada rodzic.
 

6.Dzieci mogą być również odbierane przez osoby dorosłe upoważnione przez 
rodziców bądź opiekunów.
 

7.Osoba dorosła odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.

                 III.ORGANY    PRZEDSZKOLA
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1.     Organami przedszkola są:
-         dyrektor przedszkola,
-         Rada Pedagogiczna,
-         Rada Rodziców, Rada Przedszkola.

                                                              

 

2.Placówką kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.
 

3.Stanowisko dyrektora przedszkola z zastrzeżeniem pkt.4 powierza organ         
   prowadzący placówkę.
 

4.Powierzenie przez organ prowadzący może nastąpić, jeżeli organ prowadzący  
  nadzór pedagogiczny nie zgłosi w terminie 14 dni od przedstawienia kandydata

na to stanowisko umotywowanego zastrzeżenia. 
5.Kandydata na stanowisko dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
 

6.Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz.
 

7.Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla  zatrudnionych   nauczycieli,    
  pracowników obsługi i administracji. 



 

                                                            &5
1.Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest za zorganizowanie procesu opiekuńczo 
- wychowawczego oraz całokształt działalności administracyjno - gospodarczej, a w 
szczególności: 
a).Tworzy plan budżetowy, planuje kontrolę zarządczą w placówce
b).Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 
             

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje   
obsługę administracyjną, gospodarczą przedszkola,

c).Sprawuje nadzór nad realizacją rocznego planu pracy,
d).Decyduje o organizacji pracy przedszkola, 
e).Decyduje o organizacji wynikających z potrzeb rodziców i dzieci poza  
    programowych zajęć w przedszkolu,
f).Kieruj e bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki,  
g).Sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego  
   rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
h).Wnioskuje o odznaczenia, nagrody, wyróżnienia resortowe dla nauczycieli i  
    pozostałych pracowników,
i).Współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. Wykonuje uchwały 
   Rady Pedagogicznej,
j).Decyduje o przyznaniu nagród dyrektora z funduszu nagród będącego w 
    dyspozycji Gminy oraz wymierzaniu kar porządkowych, 
k).Przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pracy przedszkola 
 /oraz informacje o działalności przedszkola/, 

l).Planuje, organizuje i przeprowadza ewaluację wewnętrzną w placówce,
m).Decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych 
    do monitoringu zadań i celów.
n).Raz w roku opracowuje raport z przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej i  
    przedstawia go Radzie Pedagogicznej  i Radzie Rodziców ,

o).Opracowuje, prowadzi i monitoruje kontrolę zarządczą w placówce
p).Wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej oceny pracy oraz inspiruje
   ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,



r).Wspomaga rozwój zawodowy nauczyciela w szczególności przez                
    organizowanie  szkoleń,
s). Ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce, za zapewnienie 
   bezpiecznych warunków pracy dla uczniów i pracowników.
t).Zapewnia bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników 
   zewnętrznych, które są związane z siłami natury.
u). Dyrektor jest zobligowany wystąpić z urzędu w obronie nauczyciela, którego 
   uprawnienia zostały naruszone.
w).Dyrektor podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca zestaw 
    podręczników i programów szkolnych na kolejny rok szkolny.
y).Dyrektor jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu
   nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. Decyduje w sprawach ich 
   zatrudniania i zwalniania.
 

                                                     &6
1.Kolegialnym organem przedszkola odpowiedzialnym za realizację zadań 
statutowych dotyczących kształcenia, wychowania i opieki jest Rada 
Pedagogiczna.
 

    2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy;
    2.1.Przygotowanie projektu statutu przedszkola i jego ewentualnych zmian,
        uchwalenie statutu, 
    2.2.Opiniowanie projektu planu budżetowego przedszkola,
    2.3.Zatwierdzanie planów pracy przedszkola,

2.4.Opiniowanie organizacji pracy przedszkola oraz podziału godzin pracy i 
     czynności dodatkowych,

    2.5.Opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom i innym 
        pracownikom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
   2.6.Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji  i eksperymentów
       pedagogicznych w przedszkolu,
   2.7.Ustalanie regulaminu swojej działalności,
   2.8.Wystąpienie do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 
        nauczyciela ze stanowiska dyrektora ,



  2.9.Ustalenie organizacji doskonalenia nauczycieli,
2.10.Opracowanie programu rozwoju przedszkola, kryteriów wynagradzania i 
    oceniania nauczycieli,
 

3.Szczegółowe zasady działania, kompetencje swojej działalności określone
   zostały w regulaminie.                                                
 

                                                          &7
 

1.W przedszkolu działa Rada Rodziców, która stanowi reprezentację rodziców 
wychowanków. Do jej kompetencji należy:
1.1.Uchwalanie regulaminu swojej działalności, który nie może być  
    sprzeczny ze Statutem przedszkola.

    1.2.Występowanie do dyrektora i Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 
           dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 
    1.3.Gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek lub innych źródeł w celu
         wspierania działalności przedszkola. Zasady użytkowania tych funduszy
         określa Regulamin Rady Rodziców.
 

  2.Tryb wyboru członków Rady Rodziców.
2.1.W skład Rady Rodziców wchodzą reprezentacje rodziców z 
    poszczególnych oddziałów przedszkola,
2.2.Reprezentacje wybierane są na ogólnym zebraniu rodziców danego 
    oddziału w ilości 3 osób,
2.3.Ze składu poszczególnych reprezentacji wybiera się na pierwszym   
   posiedzeniu Prezydium Rady ,w skład którego wchodzą:

-         Przewodniczący
-         Zastępca Przewodniczącego

                            -     Skarbnik
2.4.W zależności od potrzeb mogą być wybierane komisje stałe lub okresowe, 
2.5.Kadencja  rady trwa jeden rok. Dopuszcza się możliwość corocznej zmiany  
       1/3 składu rady,
2.5.Rada Rodziców przy obecności połowy jej członków wybiera dwóch 
      przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej dyrektora przedszkola.



  &8
 

                      Zasady współdziałania organów przedszkola
 

1.Zasady współdziałania organów przedszkola, zapewniają w szczególności 
właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określających w przepisach 
prawa i w statucie przedszkola   oraz zapewniają wymianę informacji pomiędzy 
organami przedszkola.
 

2.Organy przedszkola współdziałają ze sobą ,a koordynatorem współdziałania jest 
dyrektor przedszkola. ,który zapewnia każdemu z nich możliwość swobodnego 
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w ustawach i 
regulaminach.
 

3.Dyrektor umożliwia wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola.
 

  4.Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców współdziałają ze sobą 
    w   celu zapewnienia warunków właściwego wykonywania kompetencji 
    poszczególnych organów oraz w celu realizacji zadań wychowania  
    przedszkolnego, poprzez:

4.1.Szerzenie kultury pedagogicznej wśród rodziców. Zapoznawanie rodziców 
     z potrzebami psychofizycznymi dzieci i sposobami ich zaspakajania.
4.2.Zapoznanie rodziców z zasadami wynikającymi z planu rocznego  
   przedszkola i planów miesięcznych poszczególnych grup.
4.3Udzielanie przez nauczycieli rzetelnej informacji na temat dziecka, jego  
  zachowania i rozwoju.
4.4.Możliwość przekazywania przez Radę Rodziców organowi sprawującemu 
   nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu przedszkole, opinii na temat 
   pracy przedszkola.
4.5.Organizowanie stałych spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji 
  oraz dyskusji na tematy wychowawcze
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             Sposób rozwiązywania sporów pomiędzy organami przedszkola.
 

1.Spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są na drodze 
postępowania służbowego.
1.1. Spory wewnętrzne rozstrzyga dyrektor.
1.2. Spory, w których stroną jest dyrektor rozstrzyga organ prowadzący lub 
sprawujący nadzór pedagogiczny  w zależności od charakteru sporu.
1.3. W przypadku ,gdy zaistnieje konflikt pomiędzy nauczycielem a rodzicami 
obowiązuje następujący tryb postępowania;
a)  rozmowa nauczyciela z dyrektorem,
b) rozmowa nauczyciela z rodzicami w obecności dyrektora,
c) odwołanie się do organów wyższych.

                             

 

       IV.ORGANIZACJA       PRZEDSZKOLA
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1.     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Każdy oddział 
obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, czasu pobytu 
w przedszkolu, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności oraz metod 
stosowanych w pracy z dziećmi.

2.     Liczba dzieci w oddziale ogólnodostępnym nie może przekroczyć 25.
 

3. Praca wychowawczo — dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o 
podstawę programową wychowania przedszkolnego i programu wychowania 
przedszkolnego ogólnodostępnego, zatwierdzonego przez M.E.N. i  Radę 
Pedagogiczną  , wybranego przez nauczyciela na jego wniosek. Nauczyciel może 
również pracować w oparciu o program opracowany samodzielnie.
4. Godzina pracy w przedszkolu trwa 60 minut.
5.  Na wniosek rodziców(prawnych opiekunów),w przedszkolu mogą być 
prowadzone zajęcia dodatkowe w ramach podstawy programowej;



5.1 nauka religii u dzieci 6i 5 letnich
5.2 nauka języka mniejszości niemieckiej w dwóch formach;
   a)w języku mniejszości 4 godz. tygodniowo
   b)w języku mniejszości i w j .polskim, czyli w formie dwujęzycznej zaczynając 
      od   grupy najmłodszej na czas edukacji przedszkolnej tego oddziału.
6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć 
   umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii , logopedycznych 
   powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych    dzieci ,wynosi:

-         dla dzieci w wieku 3-4 lat około 15 minut,
-         dla dzieci w wieku 5 -6 lat około 30 minut

 

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają 
   odrębne przepisy.
8. Wyboru zajęć dodatkowych odbywających się poza podstawą programową 
dokonują rodzice .
9. Liczba oddziałów w każdym roku może ulec zmianie.
10. W przedszkolu można utworzyć grupę między oddziałową w zależności od 
potrzeb organizacji pracy.
11. Przedszkole może rozszerzyć ofertę edukacyjną i opiekuńczą w zależności od 
potrzeb.
12. Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może 
przekroczyć – 25.
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1. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do grupy integracyjnej po przedłożeniu 
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
2. W oddziale integracyjnym liczba dzieci powinna wynosić 20, w tym 5 dzieci 
niepełnosprawnych.
3. Objęcie dzieci zajęciami specjalistycznymi, dydaktyczno-rewalidacyjnymi 
wymaga otrzymania orzeczenia z P.P.P oraz zgody rodzica, szczegółową 
dokumentację określają odrębne przepisy.
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i 
nieodpłatne.
5. Zadania członków zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej określone są 
w odrębnych dokumentach i procedurach.
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1.     Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku 
szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora 
przedszkola najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny 
zatwierdza organ prowadzący po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.

 

2.     W arkuszu organizacyjnym określa się w szczególności:
a)     Czas pracy oddziałów. Oddziały mogą pracować 5 godzin dziennie i powyżej 5 

godzin dziennie. Czas ten określony jest na podstawie zapotrzebowania rodziców, 
według danych z kart zgłoszeń do przedszkola na dany rok szkolny.

b)    Liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze i wymiar ich etatów, liczbę oddziałów i dzieci.

c)     Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący przedszkole.

 

3. W arkuszu organizacyjnym podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego 
liczbę N ubiegających się o wyższy stopień, którzy przystępują do postępowań 
kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz terminy złożenia wniosków o podjęcie 
tych postępowań.
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1.     Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia 
uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców 
(prawnych opiekunów).

 

2.     Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę 
nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału ramowy rozkład dnia, z 
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

3.Nauczyciele opracowują miesięczne plany pracy .Zaplanowane tematy 
  wprowadzają w dowolnym czasie pracy w ciągu dnia ,kilku dni, tygodni, 
  miesięcy podczas zajęć z całą grupą ,z małymi zespołami lub indywidualnie.

 

4. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną i  funkcjonuje przez cały rok 
   szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący zgodnie na 



  wniosek dyrektora, tj;
- ferie letnie (opiekę dzieciom zapewnia przedszkole dyżurujące).
- doraźne przerwy w razie potrzeby.
 

5. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek 
dyrektora przedszkola. Nie może on być krótszy od czasu przeznaczonego na 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego czyli 5 godzin 
dziennie od (8,30-13,30) 
6. Czas pracy przedszkola to; 7,30 do 15,3
 7. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac 
   modernistycznych, remontowych oraz porządkowo - gospodarczych.
 

8. W organizacji pracy opiekuńczo - wychowawczej nauczyciela wspiera  
   woźna oddziałowa i pomoc nauczyciela poprzez pomoc w przygotowaniu  
   zajęć, pomoc dzieciom w   czynnościach samoobsługowych i higienicznych   
   oraz udział w sprawowaniu opieki nad dziećmi podczas zajęć poza terenem 
   przedszkola.

 

9. Ramowy rozkład dnia określa czas przyprowadzania dzieci i odbierania, 
   godziny posiłków, czas realizacji podstawy programowej wychowania 
  przedszkolnego dla każdego oddziału.
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1.Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i odpłatności za korzystanie z 

wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola ustala organ prowadzący 

przedszkole w porozumieniu z Dyrektorem

2.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z l , 2 lub 3 posiłków (śniadanie, 
obiad, podwieczorek ).
 

3.Rodzice (opiekunowie) pokrywają koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w 
całości lub też są refundowane przez instytucje pomocy społecznej.
 

4.Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest w oparciu o normy 



żywieniowe i aktualne ceny artykułów spożywczych. Stawkę ustala dyrektor w 
porozumieniu z intendentem i Radą Rodziców, jest to tzw. wsad do kotła.
 

5.Miesięczna odpłatność z tytułu wyżywienia obliczana jest w oparciu o ustaloną 
stawkę dzienną oraz liczbę dni roboczych w danym miesiącu.
(2posiłki,3 posiłki).
6.Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot opłaty w 
wysokości dziennej stawki, zapisanej w rozporządzeniu dyrektora przedszkola.
7. Pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyżywienia wnosząc opłatę w 
wysokości ustalonej stawki w zarządzeniu dyrektora.
8. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie 
przekraczającym 5 godzin podstawy programowej ustala Rada Gminy na 
podstawie uchwały.
1- godzina, 2-godziny, 3-godziny poza realizacją podstawy programowej.
(każda godz. za 1zł).
9.Należności za przedszkole wnoszone są przez rodziców (opiekunów) najpóźniej 
do 08 - go dnia roboczego każdego miesiąca, za dany miesiąc z góry.
 

10.Zwłoka z zapłatą należności za dwa pełne okresy płatności powoduje 
wykreślenie dziecka z przedszkola. Zaległa należność dochodzona będzie na 
drodze postępowania sądowego.
 

11.Czas realizacji podstawy programowej jest bezpłatny.
 

 

V. ZAKRES   ZADAŃ   NAUCZYCIELI   I   

                          INNYCH PRACOWNIKÓW   

PRZEDSZKOLA
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1.     Pracownikami przedszkola są:
- dyrektor,
- nauczyciele,



- intendent,
- pracownicy obsługi(woźna, kucharka, palacz).
 

2. Szczegółowe zadania dla pracowników niepedagogicznych przedszkola 
opracowuje dyrektor placówki
 

3.Wszelkie zmiany związane ze strukturą zatrudnienia w przedszkolu
   ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

4. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko 
wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze.

 

5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 
nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań z 
uwzględnieniem propozycji rodziców (opiekunów).
6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
nauczyciele opiekuj ą się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dziecka do 
przedszkola, o ile pozwala na to organizacja pracy.

 

7. W oddziale integracyjnym można zatrudnić dodatkowo nauczyciela ze specjalnym 
przygotowaniem pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia 
rewalidacyjne.
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1.     Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki pracy wychowawczo 
-dydaktycznej i opiekuńczej oraz bezpieczeństwo powierzonej jego opiece dzieci 
oraz BHP

2.     Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną związaną z potrzebami 
dziecka.

3.     Nauczyciel zobowiązany jest do zachowania tajemnicy służbowej w zakresie 
spraw poruszanych podczas obrad Rady Pedagogicznej, bierze w niej czynny i 
twórczy udział.

4.     Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w 
przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów i tym podobnie.

 

5.Planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje 



  kwalifikacje, poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 
  zawodowego.

6.Dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troszczy się 
  o estetykę pomieszczeń.
7.Eliminuje przyczyny niepowodzeń u dzieci.
8.Czyni współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny rodziców, 
   wychowanków.
9.Realizuje zalecenia dyrektora i osób kontrolujących.
10.Inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 
  kulturalnym  i sportowym.
11.Realizuje czynności wynikające z zadań statutowych przedszkola.
12.Realizuje inne zadania zlecone przez dyrektora z racji jego uzdolnień, 
  zainteresowań  i predyspozycji.
13.Wypełnia obowiązki określone w Ustawie-Karta Nauczyciela.
14.Zna i stosuje w praktyce przepisy Ustawy o ochronie danych osobowych.
15.Odznacza się znajomością prawa oświatowego.
16. Nauczyciel podczas pełnienia obowiązków służbowych korzysta z ochrony 
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w kodeksie 
karnym. Zmiana ta powoduje, iż określone czyny zabronione popełniane na szkodę N 
będą ścigane z urzędu, a nie jak dotychczas z oskarżenia prywatnego.
 17. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy jest zobowiązany do przedłożenia 
dyrektorowi informacji z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności. 
                                         
 18. Szczegółowy zakres zadań  nauczycieli: 
Ust.1.Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach 
         wychowania i nauczania dzieci.
 

1.1Uwzględnia prawo rodziców do znajomości realizowanych w danym oddziale 
zadań wynikających z programu wychowania w przedszkolu i podstawy 
programowej.
1.2Udziela rodzicom informacji na temat zachowania i rozwoju wychowanka. Dba 
o dobrą i przyjazną dziecku współpracę z rodziną we wszystkich zakresach.
1.3Jest organizatorem planowanych spotkań z rodzicami o charakterze 
pedagogizacji, uroczystości związanych ze świętami rodzinnymi zajęć otwartych, 
informacyjno - dyskusyjnych i innych związanych z potrzebami przedszkola i 
środowiska.



 

Ust.2.Nauczyciel odpowiada za całokształt pracy wychowawczo - dydaktycznej 
          w powierzonym mu oddziale.
 

2.1.Planuje, organizuje i prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą w 
powierzonym oddziale w oparciu o pełną znajomość środowiska oraz pedagogiki i 
psychologii.
2.2.Odpowiada za jakość i wyniki swojej pracy pedagogicznej. Dokonuje jej 
oceny i bada efekty.
2.3.Cyklicznie planuje pracę z dziećmi, opracowuje miesięczne plany pracy.
2.4.W sposób świadomy i krytyczny dobiera metody pracy z dziećmi kierując się 
w tym zakresie postanowieniami i uchwałami Rady Pedagogicznej oraz dostępną 
wiedzą metodyczną.
2.5.Dwa razy w roku składa sprawozdanie z pracy (półroczne i roczne), 
uwzględniając realizację: programu wychowania w przedszkolu, rocznego planu 
pracy, uchwał Rady Pedagogicznej oraz dodatkowych wskazań dyrektora 
(obserwacja, diagnoza szkolna).
2.6.Wspiera rozwój psychofizyczny każdego dziecka jego zdolności i 
zainteresowania, dba o podmiotowe traktowanie dziecka.
2.7.Stosuje twórcze i nowoczesne metody nauczania i wychowania,
   umożliwiające dziecku odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie jego
   potencjału twórczego.

 

Ust.3.Nauczyciel odpowiedzialny jest za prowadzenie obserwacji 
         pedagogicznych swoich wychowanków zgodnie z odrębnymi przepisami.
 

3.1.Prowadzi obserwację(dz.3i4 letnie)  swoich wychowanków posługując się 
dowolnie wybraną przez siebie i optymalną dla konkretnych warunków metodą . 
Obserwacja  ma na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.

 

3.2.Dokumentuje obserwacji w dowolnie wybranej przez siebie formie w sposób 
rzetelny i systematyczny.

 

3.3.Zobowiązany jest do zachowania tajemnicy na temat treści obserwacji w 
stosunku do osób trzecich, nie związanych bezpośrednio z wychowaniem danego 
dziecka

    3.4.Obserwacje są źródłem planowania pracy z dziećmi oraz terapii   



     pedagogicznej.
    3.5 Przeprowadza w roku szkolnym przed podjęciem przez dziecko nauki   
        w szkole  podst. analizę gotowości szkolnej dziecka.
3.6 Przygotowuje I i II diagnozę dziecka 5i 6 letniego i podaje rodzicom na 
    piśmie informacje.
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Szczegółowy zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji.
 

1.     Zakres czynności intendentki;
 

1.1.Sprawuje opieką nad całością pomieszczeń i sprzętu.
1.2.Prowadzi magazyn, zaopatruje w żywność i sprzęt.
1.3.Nadzoruje sporządzanie posiłków i przydzielania porcji żywieniowych.
1.4.Sporządza jadłospisy.
1.5.Uczestniczy w zebraniach z rodzicami i naradach roboczych.
1.6.Prowadzi dokumentację magazynową zgodnie z przepisami.
1.7.Przeprowadza inwentaryzację zgodnie z przepisami.
1.8.Prowadzi dziennik oraz inną dokumentację żywieniową.
1.9.Zbiera odpłaty od rodziców za wyżywienie i inne opłaty.
1.10. Wykonuje inne czynności powierzone przez dyrektora a wynikające z 

organizacji pracy, np. ;opieka nad dziećmi dojeżdżającymi w autobusie
 i w drodze do przedszkola, prace administracyjne.
 

2.Zakres czynności kucharki;
 

2.1.Przyrządza zdrowe i higieniczne posiłki.
2.2.Przyjmuje produkty z magazynu, kwituje ich odbiór.
2.3.Prowadzi magazyn podręczny.
2.4.Utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o
     czystość pomieszczeń kuchennych.
2.5.Bierze udział w ustalaniu jadłospisów ,wykonuje inne czynności.
2.6.Zachowuje bezpieczeństwo przeciwpożarowe i przepisy BHP.



2.7.Wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.
 

3.Zakres czynności woźnej oddziałowej;
 

3.1.Pomaga kucharce przy przyrządzaniu posiłków.
3.2.Utrzymuje w czystości sprzęt i naczynia kuchenne.
3.3.Spełnia czynności opiekuńcze nad dziećmi polecone przez nauczycielkę
    lub dyrektora.
3.4.Sprawuje opiekę nad dziećmi dojeżdżającymi do przedszkola.
3.5.Utrzymuje czystość w przydzielonych pomieszczeniach.
3.6.Utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt.
3.7.Wykonuje inne zadania powierzone przez dyrektora.
3.8.Dba o otoczenie przedszkola, wietrzy pomieszczenia.
3.9.Zachowuje bezpieczeństwo pożarowe i przepisy BHP.
3.10.Pielęgnuje plac zabaw.
 

4.Zakres czynności palacza;
 

4.1.Składowanie opału.
4.2.Palenie w piecach oraz dbanie o utrzymanie stałej temperatury.
4.3.Dbałość o czystość kotłowni i pomieszczeń socjalnych.
4.4.Dokonywanie kontroli urządzeń grzewczych, drobnych napraw .
4.5.Informowanie dyrektora w zakresie działania urządzeń.
4.6.Naprawa i konserwacja mebli i sprzętu przedszkola.
4.7.Naprawa i konserwacja urządzeń ogrodowych. 
4.8.Odśnieżanie zimą przed budynkiem przedszkola.
4.9.Zachowanie bezpieczeństwa pożarowego i przepisów BHP.
4.10.Wykonanie innych czynności powierzonych przez dyrektora.

 

 



       VI.WYCHOWANKOWIE    PRZEDSZKOLA
 

                                                 &18
1.     Dziecko w wieku 6 lat ma prawo do rocznego właściwie zorganizowanego 

procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego, realizuje obowiązek 
przedszkolny.

2.     Realizacja uprawnienia określonego w ust.1 jest obowiązkowym zadaniem 
własnej gminy. Odmowa zrealizowania tego uprawnienia następuje w drodze 
decyzji.

3.     Dziecko w wieku 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne.

 

     4. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z   
        zastrzeżeniem    ust. 2. i 2.1
 

     4.1. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku 
        szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w 
         tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat.
     4.2. W szczegółowych przypadkach do przedszkola może uczęszczać 
         dziecko, które ukończyło  2,5 roku życia ,są nimi;

a)     dziecko obojga rodziców pracujących, na ich pisemny wniosek
b)    dziecko nie posiadające innych opiekunów mogących sprawować opiekę nad 

nim podczas nieobecności rodziców,
c)     dziecko samodzielne w samoobsłudze i zabiegach higienicznych,
d)    po dostarczeniu przez rodziców zaświadczenia lekarskiego o braku 

przeciwwskazań do uczęszczania do przedszkola
e)     w miarę wolnych miejsc w najmłodszej grupie
f)      po zapoznaniu się rodziców z warunkami i zasadami pobytu dziecka w 

oddziale
 

      5. Dzieci są przyjmowane do przedszkola zgodnie z zasadą powszechnej 
         dostępności, w miarę posiadanych miejsc i zgodnie z kryteriami organu 
         prowadzącego.
 

 5.1. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest karta zapisu dziecka, 



  załącznik, deklaracja umowy
 5.2. Rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka w przedszkolu zobowiązani 
są do złożenia w kancelarii przedszkola prawidłowo wypełnionych dokumentów 
dziecka w terminie do 10 kwietnia danego roku.
 5.3. Do przedszkola  w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci  6-cio i 
 5-letnie odbywające roczne przygotowanie przedszkolne. W następnej 
 kolejności przyjmowane są dzieci matek i ojców samotnie je 
 wychowujących, matek lub ojców wobec których orzeczono znaczny lub 
 umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do 
 samodzielnej egzystencji albo do pracy, na podstawie odrębnych przepisów, 
 a także dzieci z rodzin zastępczych.
5.4. Decyzję w wyjątkowych sytuacjach w sprawie przyjęcia dziecka, które nie 
ukończyło 3 lata może podjąć Rada Pedagogiczna, co należy uzasadnić i 
odnotować w protokole Rad Pedagogicznych.
5.5. Liczba przyjętych dzieci nie powinna być większa od liczby miejsc w 
przedszkolu i obowiązującej liczby dzieci na oddział.
5.6. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola nie przekracza liczby miejsc, 
przyjęć dokonuje dyrektor przedszkola na podstawie wypełnionych i złożonych 
kart zgłoszeń.
5.7. Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do przedszkola przekracza liczbę miejsc, 
przyjęć dokonuje Komisja Społeczna.
5.8. Powołana Komisja składa się z przedstawicieli Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców, przedstawiciela organu prowadzącego i dyrektora przedszkola jako 
przewodniczącego tej Komisji.
5.9. Komisja Społeczna dokonuje kwalifikacji dzieci w terminie od l do 15 maja 
danego roku. Po tym terminie dyrektor przedszkola informuje o dokonaniu 
rekrutacji.
5.10.Decyzje Komisji Społecznej są protokołowane, dokumenty Komisji łącznie z 
kartami zgłoszeń dzieci są przechowywane w kancelarii przedszkola.
5.11.W ciągu roku szkolnego przyjęć dzieci dokonuje dyrektor.

 

 

6. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do stałego czuwania nad stwarzaniem 
warunków zapewniających dzieciom bezpieczeństwo,  Pracownicy winni naruszenia 
praw dziecka podlegają karze dyscyplinarnej zgodnie z regulaminem pracy, aż do 
zwolnienia włącznie.  
 



7.Dziecku przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na 
ten cel w budżecie Gminy.
8.Wychowankowie mają prawo do opieki lekarskiej i higienicznej.
9.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi 
lekarskie bez uprzedniej zgody rodziców na piśmie.
10.Wobec wychowanków nie mogą być stosowane żadne formy przemocy fizycznej 
bądź psychicznej.
11.Szczegółowe zasady realizacji prawa dziecka wynikające z Konwencji Praw 
Dziecka do właściwie zorganizowanego i prowadzonego procesu opiekuńczo - 
wychowawczego, zgodnie z zasadami pracy umysłowej określone są w programie 
wychowania przedszkolnego.
12. Dziecko ma obowiązek
a) przestrzegania zasad współżycia w odniesieniu do kolegów, Nauczycieli i innych 
pracowników, 
b) dbać o dobro własne, ład i porządek
 

13.Rada Pedagogiczna, może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia 
dziecka z listy wychowanków Przedszkola w przypadku:

a) zalegania z opłatami za przedszkole za pełne dwa miesiące,
b) nie zgłoszenia się dziecka w okresie 2 tygodni po rekrutacji w nowym roku 
szkolnym lub nieobecności dziecka w przedszkolu i nie zgłoszenie tego faktu,
c) nie uzasadnionej nieobecności dziecka w przedszkolu przekraczającej 1 
miesiąc

   d)stwierdzenia przez specjalistę poważnej wady fizycznej lub głębokiego   
    upośledzenia zatajonego przez rodziców w karcie zgłoszenia i braku 
    możliwości zapewnienia dziecku specjalistycznej opieki
  e) skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego  
     roczne przygotowanie przedszkolne

                                               VII. Rodzice
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1.     Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy;
        a).przestrzeganie niniejszego statutu,
 



    b).zaopatrzenie dziecka w niezbędne przybory i pomoce,
    c).respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i dyrektora,
    d).respektowanie postanowień Rady Rodziców,
    e).przyprowadzanie lub odbieranie dziecka z przedszkola, albo przez osoby 
      upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo,
    f).terminowe uiszczanie opłat,
    g).informowanie o przyczynach nieobecności  dziecka   w przedszkolu,
         zawiadamianie o chorobach zakaźnych i zatruciach.
    h). przyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic ma obowiązek przekazać   
       dziecko pod opiekę Nauczyciela i odbierać analogicznie z grupy od N.
2.     Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko.
3.     Rodzice mają prawo do;
a).zapoznania się z programem przedszkola, z programem rozwoju i planami 
    pracy w danym oddziale,
b).uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c).uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawania 
    przyczyn trudności i doborze metod udzielania dziecku pomocy,
d).wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z 
   obserwacji pracy przedszkola, wyrażania i przekazywania opinii na temat   
    pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu.
4.     Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą 

otrzymać list pochwalny od dyrektora i pozostałych organów przedszkola.
5.     Spotkania rodziców w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze organizowane są w przedszkolu na wniosek lub trzy razy do roku.
          

 

 

 

 

 

 



                     VIII. Postanowienia końcowe 
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1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 
  przepisami.

 

     2.Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.
2.1       Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, 

którego projekt przygotowuje dyrektor placówki w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną, a zatwierdza organ prowadzący.

    3. Przedszkole może być miejscem praktyk pedagogicznych dla potrzeb   
     

        zakładu kształcenia nauczycieli. Szczegółowe zasady tych praktyk 
       określają odrębne przepisy.

  4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zmian w statucie przedszkola z               
      chwilą zaistniałej potrzeby.                                                   
  5. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 
      przedszkolnej; nauczycieli , rodziców, pracowników obsługi i 
      administracji.

    6. Dla zapewnienia znajomości  statutu przez wszystkich zainteresowanych 
       ustala się; udostępnić statut wszystkim zainteresowanym.
    7. Regulaminy działalności uchwalone przez organy przedszkola nie mogą 
       być sprzeczne z postanowieniami statutu.
    8. Zmiany w statucie ustalane są w tym samym trybie co jego uchwalenie.
    9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 
       odpowiednie przepisy Kodeksy Pracy, Kodeksu Cywilnego, Karty 
       Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty
  10. Traci moc statut z dnia 30.08.2009r
  11. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
  12. Statut został opracowany i uchwalony przez Radę Pedagogiczną

w dniu…………………………………….
                     

        Podpisy Rady Pedagogicznej;                     Podpis dyrektora;
                                                    Podpis Wójta Gminy Cisek
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