
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1 

 

1. Przedszkole w Rusinowicach jest placówka publiczną , której siedziba mieści się  

w budynku wolnostojącym przy ulicy Kolejowej 9 w Rusinowicach . 

2. Przedszkole posługuje pieczęcią : 

PRZEDSZKOLE 

 W  ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM  

                                                              w  Rusinowicach  

                                                 ul. Kolejowa 9 , 42-700 Lubliniec 

                                                                 tel. 34570527 

                                          NIP 575-10-50-840 , REGON 151980961 

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Urząd Gminy w Koszęcinie . 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach .  

 

II.  CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 2 

 

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej. 

 1a.Z tytułu udostępniania rodzicom gromadzonych przez publiczne, inne formy wychowania 

      Przedszkolnego informacji w zakresie nauczania, wychowania oraz opieki, dotyczących ich  

      dzieci, nie  mogą być pobierane od rodziców opłat, bez względu na postać i sposób  

      przekazywania  tych informacji. 

 2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz 

wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

       2a. W przedszkolu funkcjonuje wewnętrzny system zapewniania jakości pracy przedszkola. 

 3. Celem przedszkola jest: 

a)  objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

                  warunków dla prawidłowego ich rozwoju, 

            b)  stymulowanie rozwoju wychowanka, 

c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego 

go świata, 

d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

            e)   przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej 

            f)   przestrzeganie praw dziecka 

 4. Do zadań przedszkola należą: 

a)   kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz   

      rozwijanie ich sprawności ruchowej, 

b)   budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz  wzmacniania więzi z 

       rodziną, 

c)   nabywania przez dziecko kompetencji językowej, w tym nabywania umiejętności 

      czytania i kreślenia symboli graficznych, 

d)   integrowanie treści edukacyjnych, 

e)   wdrażaniu paradygmatu edukacyjnego określanego jako podejście sytuacyjne, 

f)   wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnej 

      inicjatywy, 

g)  prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, 

h)  współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Lublińcu w celu udzielania 

     dziecku pomocy specjalistycznej, 

i)   zapewnienie opieki dzieciom specjalnej troski jeśli takie zostaną zgłoszone do  



     przedszkola 

 5. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej – 

budzenie zainteresowań tradycjami i miejscowym folklorem. 

 6. Na życzenie rodziców przedszkole organizuje nieodpłatne zajęcia religii.  Dzieci 

nieuczęszczające na religię mają w tym czasie zapewnioną opiekę innego nauczyciela. 

 7. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę: 

a)   każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 

b)  podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych grup,  

     odbywają się na wyznaczonych terenach ze sprzętem dostosowanym do potrzeb  

     i możliwości dzieci, 

c)  w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona 

     jest opieka nauczycieli  oraz innej osoby dorosłej (pomoc nauczyciela lub pracownika).  

d) za opiekę nad dziećmi odpowiedzialni są wszyscy pracownicy przedszkola ,  

    szczególnie nauczyciele przydzieleni do danego oddziału , 

e)  w grupie młodszej mogą być zatrudnieni stażyści z UP w charakterze pomocy  

     wychowawczej . 

f)nauczyciele mają obowiązek pouczyć dzieci o zasadach bezpiecznego korzystania z  

    urządzeń, 

g)wyjście nauczyciela z dziećmi poza teren przedszkola odnotowywane jest w zeszycie 

   wyjść, 

 8. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez  

rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzenia i odbierania dzieci z 

przedszkola. Dzieci mogą być również odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione 

na piśmie przez rodziców lub opiekunów, zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku. 

 9.  Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) będzie wskazywał, że nie 

jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. Personel przedszkola ma obowiązek 

zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy 

wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub upoważnioną do odbioru inną 

osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel przedszkola ma prawo wezwać policję. 

 10.Dziecko przyprowadzone do przedszkola , rodzice lub prawni opiekunowie są zobowiązani  

            wprowadzić do sali zajęć i oddać je pod opiekę nauczycielki . 

 11. uchylono 

 12. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali, w 

związku z czym rodzic/opiekun zobowiązany jest przyprowadzić dziecko do grupy. Z uwagi 

na brak wzrokowego kontaktu z dzieckiem na trasie szatnia – sala zajęć, zabaw, 

niedopuszczalne jest przechodzenie dziecka bez opieki. 

 13. Osoba odbierająca dziecko od rodzica/opiekuna ma obowiązek zwrócenia uwagi czy 

wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych 

mogących stworzyć zagrożenie. 

 14. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do przedszkola. 

Nauczyciel ma prawo nie przyjąć chorego dziecka. 

 15.Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości 

dziecka i udzielenia wyczerpujących informacji na  temat:  

- ewentualnych przewlekłych chorobach 

- zażywanych lekach 

      - alergiach pokarmowych (alergie pokarmowe należy zgłaszać wyłącznie pisemnie tylko 

        wtedy będą przestrzegane). 

           - innych schorzeniach mających wpływ na jego bezpieczeństwo i zdrowie. 

 16. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do 

przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. 



 17. Dzieci uczęszczające do oddziałów należy przyprowadzać do przedszkola do godz. 9.00.O 

tej godzinie placówka będzie zamykana. 

 18. Dziecko można odbierać w godzinach zadeklarowanych w umowie, w sytuacjach 

podyktowanych potrzebami rodziców wcześniej. 

 19. Wypełnione oświadczenie o osobach odpowiedzialnych za przyprowadzanie i odbieranie 

dziecka rodzice/opiekunowie osobiście przekazują wychowawcom grup na początku każdego 

roku szkolnego. 

 20. W szczególnym przypadku dzieci mogą być odebrane przez osoby nie ujęte w oświadczeniu 

po uprzednim telefonicznym powiadomieniu dyrektora lub nauczyciela. 

 21. Dzieci z przedszkola mogą odbierać wyłącznie osoby pełnoletnie. 

 22. Rodzice/opiekunowie ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

 23. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 24. W miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, nauczyciel wymaga od 

rodzica/opiekuna i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez wyraźne pożegnanie 

u nauczycielki mającej je pod opieką. 

 25. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się czy dziecko jest odbierane przez osobę 

wskazaną w oświadczeniu. 

 26. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola 

nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców lub osoby upoważnione do 

odbioru o zaistniałym fakcie. 

 27. W przypadku gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. komórkowy) nie 

można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców lub osób upoważnionych do odbioru 

dziecka nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 0,5 godziny. 

 28. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola 

podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o niemożliwości 

skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka. 

 29. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora nauczyciel sam podejmuje decyzję 

o powiadomieniu policji. 

 30. Rodzice/opiekunowie lub upoważnione osoby, którzy odbiorą dziecko po upływie czasu 

pracy przedszkola są zobowiązani do podpisania sporządzonej przez nauczyciela notatki z 

podaniem godziny przyjścia do placówki. 

 31. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 

odpowiedzialni są rodzice/opiekunowie oraz nauczyciel. 

 32.Rodzice dzieci podlegających obowiązkowi przedszkolnemu zobowiązani są do pisemnego 

usprawiedliwienia nieobecności dziecka trwającej ponad 2 tygodnie w terminie do 7 dni od 

powrotu dziecka do przedszkola.  

 

 

III.    ORGANY  PRZEDSZKOLA 

 

                                                              § 3 

 

1. Organami przedszkola są :  

1).Dyrektor przedszkola 

2).Rada pedagogiczna 

            3).Rada rodziców  

      1a.  Przedszkole  w  Rusinowicach  jest  placówką  publiczną , której  organem 

          prowadzącym  jest  Gmina  w  Koszęcinie. Organem sprawującym nadzór  pedagogiczny  

          jest    Kuratorium Oświaty w Katowicach  Delegatura w    Częstochowie.  

      1b.Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jej działalność. Do zadań   organu 



           prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności:  

            1)zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i   

               higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki;  

            2)zapewnienie warunków umożliwiających stosowanie specjalnej organizacji nauki  

                i metod pracy dla dzieci młodzieży objętych kształceniem specjalnym; 

             3) wykonywanie remontów obiektów przedszkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym   

                  zakresie;  

             4) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym prawnej, obsługi finansowej, w tym w  

                 zakresie wykonywania czynności o rachunkowości  i organizacyjnej przedszkola;             

             5) wyposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do  

                 pełnej realizacji programów nauczania.   

       1c. Organ sprawujący nadzór 

            1)Nauczyciele, wykonujący czynności z zakresu nadzoru pedagogicznego mają   

              prawo:  

              a) wstępu do placówek;  

              b) wglądu do prowadzonej przez przedszkole dokumentacji dotyczącej 

               przebiegu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacji pracy;  

              c) udziału w posiedzeniu rady pedagogicznej, po uprzednim powiadomieniu  

                 dyrektora przedszkola;  

              d) wstępu w charakterze obserwatora na zajęcia dydaktyczne, wychowawcze,   

               opiekuńcze i inne zajęcia organizowane przez przedszkole;  

              e) przeprowadzania badań służących ocenie efektywności działalności dydaktycznej,  

                  wychowawczej oraz opiekuńczej przedszkola. 

              f)mogą wydawać dyrektorom  placówek zalecenia wynikające z  

                przeprowadzonych czynności wraz z terminem ich realizacji. 

        1d.Dyrektor  placówki, w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń, a w  

             przypadku wniesienia zastrzeżeń zgodnie w terminie 30 dni od dnia otrzymania  

             pisemnego zawiadomienia o nieuwzględnieniu zastrzeżeń, jest obowiązany 

             powiadomić:  

             1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;  

             1) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie  

               ich realizacji. 

        1e.Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może przetwarzać dane osobowe  

             pracowników i uczniów szkół i placówek w zakresie niezbędnym do wykonywania   

             nadzoru pedagogicznego. 

        2.Dyrektor przedszkola wybierany jest w drodze konkursu spośród kandydatów posiadających 

odpowiednie kwalifikacje oraz co najmniej pięcioletni staż pracy. Kompetencje dyrektora : 

a)  Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za BHP w placówce. 

b)  Dyrektor kieruje działalnością dydaktyczno – wychowawczą placówki oraz reprezentuje 

     ją na zewnątrz. 

c)  Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy nauczycieli ,  

     opracowuje harmonogram pracy nauczycieli i dokonuje przydziału czynności i  

     przydziału czynności dodatkowych . 

d)  Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego      

      rozwoju psychofizycznego dzieci poprzez aktywne działania pro-zdrowotne. 

e)  Realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji zgodnie  

     z przepisami prawa. 

f)  Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki oraz ponosi  

     odpowiedzialność za ich wykorzystanie, a także organizuje obsługę administracyjną, 

     finansową i gospodarczą przedszkola. 

g)  Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych. 

h)  Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w placówce nauczycieli 



      i pracowników nie będących nauczycielami. 

i)  Dyrektor występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 

     odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

     przedszkola. 

j)  Dyrektor w wykonaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i rodzicami. 

k) Dyrektor placówki przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku 

     szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz  

     informacje o działalności przedszkola. 

 

2. Rada pedagogiczna 

a) Rada pedagogiczna jest kolejnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego 

    statutowych zadań dotyczących opieki, wychowania i kształcenia. 

b) W skład rady pedagogicznej wchodzą  dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

    w  placówce. 

c) W zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby 

zaproszone przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

d) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

e) Zebranie plenarne rady pedagogicznej organizowane jest nie rzadziej niż jeden raz na 

    kwartał , lub w miarę bieżących potrzeb. 

f) Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być: 

– dyrektor 

– rada pedagogiczna 

– organ prowadzący 

g) Do kompetencji rady pedagogicznej należy: 

– zatwierdzenie planów pracy przedszkola 

– podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

– ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

– opiniowanie 

1) organizacji pracy przedszkola, w tym tygodniowego rozkładu zajęć, 

2) projektu planu finansowego placówki, 

3) wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

    wyróżnień, 

4) propozycji dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć 

    w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

    dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

h) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola, wnosi poprawki i  

    zatwierdza je w porozumieniu z Radą Rodziców. 

i) Rada pedagogiczna może wystąpić do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie 

    z funkcji dyrektora. 

j) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów. Rada pedagogiczna 

    ustala regulamin swojej działalności. 

k) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele zobowiązani są do nie  

    ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą  

    naruszyć dobra osobiste. 

l) Rada pedagogiczna uchwala swój regulamin działania, który nie może być sprzeczny  

    z statutem. 

 

       4. Rada rodziców 

           a) Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki. 

           b) Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę  

                i przedszkole. 

           c) Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy 



               placówki i zaspokajania potrzeb dzieci. 

           d) Kompetencje rady rodziców: 

– opiniuje statut przedszkola, 

– przedstawia propozycje w sprawie rocznego planu pracy, 

– ma prawo do wyrażenia opinii na temat funkcjonowania placówki do organu 

sprawującego nadzór nad przedszkolem. 

           e) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić 

               fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. 

           f) Wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu 

               rodziców na zasadzie dowolnych zgłoszeń. 

           g) Rada rodziców powinna liczyć co najmniej 3 osoby. 

           h) Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. 

           i) Zebrania rady rodziców są protokołowane. 

           j) W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym dyrektor  

               placówki. 

           k) Do udziału w posiedzeniach zapraszane mogą być inne osoby z głosem doradczym. 

 

      5. Organy przedszkola współdziałające ze sobą: 

          a) Dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach  

              swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych szczegółowo w statucie 

              przedszkola. 

          b) Zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą. 

 

      6. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci. 

          a) Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji na 

              temat dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

          b) Przedszkole organizuje dni otwarte lub uroczystości zgodnie z ustalonym 

              harmonogramem 

          c) Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę bieżących potrzeb lecz 

              nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym. 

          d) Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z planu pracy przedszkola oraz znać 

              tematykę planów miesięcznych w danym oddziale oraz aktualny program realizowany w  

              grupie. 

          e) Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków 

              rozwoju wychowankom oraz podnoszenie jakości pracy placówki. 

          f) Spory pomiędzy organami są rozwiązywane w drodze negocjacji. 

 

 

 

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA                                               

                                                            

                                                                § 4 

 

     1. Przedszkole funkcjonuje przez 11 miesięcy od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 

         przerw ustalonych z organem prowadzącym. 

     2. Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac 

         modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych oraz wykorzystanie  

        należnych urlopów. 

     3.Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5-7. 

     4. W przedszkolu mogą być realizowane eksperymenty,  innowacje ,jak również projekty 

        współfinansowane ze środków pozabudżetowych. 

     5.Jeśli w okresie ferii zimowych i innych przerw świątecznych rodzice zgłoszą znaczną 



        absencję dzieci dopuszcza się wówczas zmniejszenie liczby oddziałów  (stosownie  

        do liczby zgłoszonych dzieci). W takich przypadkach : 

a) część nauczycieli realizuje pracy dydaktyczno-wychowawczą według ustalonego  

harmonogramu 

b) pozostali nauczyciele pozostają do dyspozycji dyrektora i wykonują obowiązki  

przez niego zlecone . 

                                                                      § 5 

 

     1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zbliżonych 

         wiekowo. 

     2. Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb 

         placówki i realizacji założeń programowych. 

     3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

 

§ 6 

 

     1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie: 

         a) Podstawy programowej opracowanej przez MEN. 

         b) Na wniosek nauczyciela po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dyrektor dopuszcza 

             do użytku program wychowania przedszkolnego ,dopuszczone programy stanowią 

             zestaw  wychowania przedszkolnego. 

         c) Od września 2016 r. obowiązuje nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego. 

             Dzieci 6-letnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym będą   

             kształcić takie umiejętności, jak: czytanie, pisanie – przygotowanie do umiejętności pisania,  

             gdyż nauka pisania jako umiejętność znacznie trudniejsza dla dziecka powinna być domeną  

             edukacji szkolnej, matematyka – nabywanie umiejętności matematycznych jako  

             niezbędnych do podjęcia nauki w szkole 

     2.W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

         dzieci w wieku przedszkolnym realizuje się następujące proporcje zagospodarowania 

         czasu przebywania w przedszkolu , w rozliczeniu tygodniowym : 

a) co najmniej jedną piątą czasu przeznacza się na zabawę 

b) co najmniej jedną piątą czasu dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym lub 

w parku ,w przypadku dzieci młodszych jedną czwartą czasu . 

c) jedną piątą czasu przeznacza się na różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne  ,  

realizowane według  wybranego programu wychowania przedszkolnego . 

d) dwie piąte czasu nauczyciel przeznacza na dowolnie wybrane zajęcia np. 

czynności organizacyjne ( zabawy rytmiczno-ruchowe ), opiekuńcze , samoobsługowe. 

3Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu prowadzone mogą być 

zajęcia dodatkowe  np.: religia, rytmika, język obcy . 

        a) dzieci nie uczęszczające na zajęcia dodatkowe mają w tym czasie zapewnioną opiekę 

             innego nauczyciela. 

      4. Zajęcia prowadzone w przedszkolu dokumentowane są poprzez: dzienniki zajęć, plany pracy 

         nauczycieli, arkusze obserwacji, teczki prac wytworów dziecka, kronikę przedszkolną 

          

 

§ 7 

 

     1. Przedszkole jest placówką dwuoddziałową. 

         a)   oddział 3,4, latków 

         b)   oddział 5,6  latków 

     2. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada : 

– 2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci, 



– kuchnię i jadalnię, 

– pomieszczenia administracyjno-gospodarcze, 

– salę plastyczną. 

     3. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest  pobyt  

         dzieci na świeżym powietrzu. 

 

§ 8 

 

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

         organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora. 

     2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole . 

     3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

         a) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

         b) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 

         c) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielanych przez organ prowadzący 

             przedszkole, 

c) terminy przerw pracy przedszkola. 

      4.Uchylony. 

      4a. Dyrektor przedszkola na podstawie orzeczenia lub opinii wydanej przez PPPP zapewnia  

       wychowankowi organizację wczesnego wspomagania rozwoju . 

     5.Zadania dyrektora szkoły w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno -   

       pedagogicznej: 

         a) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla wychowanka; 

         b) może inicjować pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla wychowanka; 

         c)ustala wymiar godzin do planowania i koordynowania pomocy  

           psychologiczno-  pedagogicznej; 

d) informuje pisemnie rodziców  o ustalonych dla dziecka formach, do różnych form należą : 

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne , logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o 

charakterze  terapeutycznym, porad i konsultacji . 

e) sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej  oraz   wymiarze  

godzin,  w których poszczególne formy pomocy będą realizowane, niezwłocznie po   

ustaleniu,  w sposób przyjęty w przedszkolu; 

f) może wyznaczyć inną osobę niż wychowawca klasy do planowania i koordynowania 

  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka. 

 

§ 9 

 

     1. Organizację przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

         na wniosek rady pedagogicznej. 

     2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia 

         dzieci nauczyciele starają się zagospodarować czas pobytu dziecka w przedszkolu  

         z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny , zgodnie z oczekiwaniami rodziców 

         i zaleceniami rozporządzenia w sprawie podstawy programowej . 

     3.Ramowy rozkład dnia Przedszkola w Rusinowicach określa czas na: 

 

6.30.00 – 9.00 - schodzenie się dzieci 

- praca indywidualna 

- zajęcia w małych grupach 

- ćwiczenia poranne 

- zabiegi higieniczne  

- rozmowy z rodzicami 

9.00 – 9.30 - śniadanie 



9.30 – 12.00 - sytuacje edukacyjne 

- zajęcia programowe 

- zabawy ruchowe 

- spacery i wycieczki 

- zabawy na powietrzu 

12.00 – 13.00 - obiad 

13.00 – 14.00 - sytuacje edukacyjne 

- praca korekcyjno-wyrównawcza 

- praca z dziećmi uzdolnionymi 

- zabawy ruchowe w sali i na powietrzu 

14.00 – 14.30 - podwieczorek 

14.30 – 15.30 - zabawy dowolne 

- zabawy ruchowe w sali lub w ogrodzie 

- zajęcia dodatkowe 

15.30 – 16.30 - rozchodzenie się dzieci 

- indywidualne rozmowy z rodzicami 

 

 

     4. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy 

         rozkład dnia, na podstawie ramowego rozkładu dnia, z uwzględnieniem potrzeb 

         zainteresowań dzieci .Ramowy rozkład dnia zapisany jest w dziennikach zajęć każdego 

         oddziału , uwzględnia wiek i możliwości dziecka oraz treści programowe .  

     

§ 10 

 

 

     1. Przedszkole czynne jest 10 godzin   dziennie, od 6
.30

do 16
30

 od poniedziałku  

         do  piątku. 

         Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny 

         z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. 

     2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są w arkuszu organizacji pracy przedszkola 

         na dany rok szkolny. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

         przedszkolnego wynosi 5 godzi dziennie . 
     3.W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego posiłku , dwóch  lub trzech posiłków                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

   (śniadanie , obiad , podwieczorek ) . 

     4.Opłata za przedszkole z dniem 1 września 2013r ulega zmianie . 5 godzin przeznaczonych na  

        realizację podstawy programowej od 8.00 do 13.00 jest nieodpłatna. Natomiast każda  

        rozpoczęta godzina jest płatna 1 zł. Tylko w godzinach od 6.30 do 7.00 oraz od 16.00 do  

       16.30  będą naliczane połówki czyli 0,50 zł . Opłata za wyżywienie obowiązuje zgodnie  

        z Zarządzeniem Dyrektora Przedszkola . 

     5.Opłata  za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza podstawą  

        jest zgodna z podjętą uchwałą Rady Gminy, Uchwała Nr. 357/XXXVI/2013 zgodnie z  

        Rozporządzeniem Ustawy o Systemie Oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr. 256, poz. 2572z późn. zm.) 

     6. Koszty wyżywienia dziecka w przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców bądź 

         opiekunów, w przypadku dofinansowania koszty pokrywa GOPS . 

     7. Opłaty za wyżywienie kwitowane są w „Kwitariuszu przychodowo-ewidencyjnym opłat”, 

         które są drukami ścisłego zarachowania. 

     8. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora przedszkola 

         ustalone na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 10-tego każdego 

         miesiąca. 

     9. uchylony 



     10. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot wpłaty za 

         wyżywienie oraz nieobecności poza podstawę programową . 

     11. Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola , wnosząc opłatę w wysokości     

          ustalonej stawki żywieniowej oraz opłaty za przygotowanie posiłku.   

     12.Oplata wniesiona przez rodzica za usługi, z których dziecko nie skorzysta z powodu  

         nieobecności w przedszkolu, podlega odliczeniu w następnym miesiącu kalendarzowym, 

         zarówno od opłat za niewykorzystane posiłki, jak i niewykorzystane godziny poza podstawą. 

     13.Rodzice podpisują umowę na świadczenie usług przez przedszkole na dany rok szkolny,  

          w razie potrzeby rodzic może wprowadzić zmiany aneksem do umowy na 7 dni przed 

          rozpoczęciem nowego miesiąca. 

 

 

 

V. NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA 

 

 

§ 11 

 

 

     Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków: 

     1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków , 

         przestrzega przepisów BHP i ppoż oraz : 

         a) Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, 

             dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez 

             wykorzystywanie własnej inicjatywy. 

         b) Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie 

              samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej,  

              wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

         c) Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne. 

             Nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki  w szkole 

             i informuje rodziców o wynikach tej analizy w celu właściwego przygotowania  

             do nauki w szkole podstawowej  .Analiza ma również na celu wspieranie osiągnięć 

             rozwojowych dzieci i łagodzenie trudności związanych ze specjalnymi potrzebami  

             edukacyjnymi . 

         d)Nauczyciel na podstawie diagnozy przedszkolnej opracowuje indywidualny program  

             wspomagania i korygowania rozwoju dziecka . 

         e) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej 

             ze strony dyrektora i rady pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek oświatowych. 

         f) Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka,  

             nauczyciel otacza opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody pracy do jego  

             możliwości rozwojowych . 

g)Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczyciel ma obowiązek sprawdzić miejsce , 

     w którym mają się odbywać zajęcia . Jeżeli stwierdzi jakiekolwiek niebezpieczeństwo, 

             powinien poinformować o tym natychmiast dyrektora lub  upoważnionego pracownika 

(palacza , intendentkę )   

h)Nauczyciel w momencie przekazywania grupy drugiemu nauczycielowi przekazuje 

     mu również niezbędne informacje . 

i)W sytuacji nagłej nauczyciel może opuścić oddział , ale pod warunkiem , że zapewni  

     dzieciom opiekę innej upoważnionej osoby . 

j)W trakcie zabaw , spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien 

     zapewnić dodatkową opiekę – w grupie liczącej do 25 dzieci opiekę sprawują 2 dorosłe 

             osoby , w trakcie wyjazdów autokarowych na 10 dzieci przypada 1 osoba dorosła . 



        k)Nauczyciel podczas wycieczek i spacerów z dziećmi powinien przestrzegać zasad ruchu 

           drogowego. 

        l)szczegółowe zasady oraz organizację spacerów i wycieczek określa regulamin spacerów  

         i wycieczek. 

        m)O każdym nieszczęśliwym wypadku nauczyciel informuje dyrektora oraz rodziców,  

           po udzieleniu pierwszej pomocy. 

     2. Ponadto obowiązkiem nauczyciela jest : 

         a) Codzienne przygotowywanie się do pracy z dziećmi 

         b) Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez samokształcenie i uczestnictwo w różnych 

             formach doskonalenia zawodowego . 

         c) Udział w innych zajęciach organizacyjno-wychowawczych wynikających z funkcji     

             placówki . 

 d)Prowadzenie następującej dokumentacji pedagogicznej : 

- tygodniowe plany zajęć 

- dziennik zajęć 

- dokumentację dotyczącą obserwacji , badania osiągnięć dzieci, diagnozy przedszkolnej, 

- arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej, 

- inną dokumentację związaną z przygotowaniem nauczyciela do pracy, 

- notatki z wypadku dziecka. 

         e)Nauczyciel sprawdza listę obecności na zajęciach ; obecności i nieobecności odnotowuje  

            w dzienniku zajęć . 

 3.W zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej nauczyciel: 

- udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej 

-rozpoznaje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne dziecka 

-informuje dyrektora o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną 

- prowadzi diagnozę dziecka 5-cio i 6-cio letniego zakończoną analizą i oceną gotowości 

do nauki w szkole 

- w terminie do 30 kwietnia wydaje rodzicom informacje o gotowości dziecka do nauki 

w szkole 

     4. Pracownicy administracyjno -gospodarczy odpowiadają za powierzone im czynności i ich  

         prawidłowe wykonanie oraz współdziałają z nauczycielami w sprawach dotyczących  

         bezpieczeństwa i szczególnej opieki nad dziećmi : 

         a) Przestrzegają zasady estetyki i dyscypliny pracy, BHP i P/POŻ. 

         b) Odpowiadają za powierzony im sprzęt, narzędzia i właściwe gospodarowanie nim. 

         c) Uczestniczą w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i zajęć wymagających 

             szczególnej opieki i ostrożności (bale ,teatrzyki ,wycieczki ).  

         d) Wykonują inne polecenia dyrektora związane z organizacją pracy w przedszkolu. 

         e) Przestrzegają regulaminu pracy oraz czynności służbowych dla każdego pracownika. 

         f) Dbają o dobro zakładu pracy, współpracujące ze sobą, zachowują w tajemnicy informacje. 

         g) Podczas organizowania spacerów i wycieczek w grupie dzieci , w której nie zatrudnia się 

             pomocy nauczyciela , inny pracownik przedszkola jest zobowiązany pomagać  

             nauczycielowi i pełnić rolę opiekuna dzieci . 

         h) Odpowiadają za powierzone im czynności i ich prawidłowe wykonanie . 

 

§ 12 

 

 

     Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i organem  prowadzącym powołuje 

     społecznego zastępcę dyrektora przedszkola . 

 



 

 

§ 13 

 

 

     1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek, 

         pracujących w układzie godzin zawartym  w arkuszu organizacyjnym przedszkola. 

     2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej nauczyciel prowadzi oddział przez wszystkie 

         lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

     3.Wszyscy wychowankowie przedszkola za zgodą rodziców winni być ubezpieczeni ,  

         koszt ubezpieczenia obciąża rodziców i opiekunów . 

      4.W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków  żadne zabiegi lekarskie 

         bez uprzedniego porozumienia z rodzicami . 

      5.Przedszkole współpracuje z instytucjami opieki społecznej w celu pomocy materialnej 

         (stałej lub doraźnej) dzieciom wymagającym indywidualnej opieki z powodu  

         warunków rodzinnych lub losowych . 

      6.Czas pracy przedszkola jest zatwierdzony w arkusz organizacyjnym przedszkola na 

         rok szkolny. 

 

 

§ 14 

 

     1.Przedszkole jest placówką ogólnodostępną, nie posiada oddziałów integracyjnych. 

     2.Na terenie przedszkola można realizować pomoc specjalistyczną dla dzieci ze  

        specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , na podstawie opinii lub orzeczenia poradni , 

        w ramach możliwości placówki , po konsultacjach z poradnią psychologiczno- 

        pedagogiczną i zatrudnieniu specjalistów . 

     3.Przedszkole może zapewnić opiekę dzieciom niepełnosprawnym, niewymagającym odrębnego 

        trybu życia i specjalnej indywidualnej opieki tzn. nie mogą to być dzieci z poważnymi 

        wadami fizycznymi i upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i lekkim . 

 

 

§ 15 

 

     1. Nauczyciel współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania  

         i nauczania dzieci , z uwzględnieniem ich praw do znajomości zadań wynikających  

         w szczególności z programu wychowania przedszkolnego , realizowanego w danym oddziale 

         i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka , jego zachowania i rozwoju  .  

– zapoznaje rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego 

oraz informuje o zachowaniu i rozwoju dziecka. 

– planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz jest odpowiedzialny za jej 

jakość. 

– prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, diagnozę 5 i 6 latków , mające na celu 

poznanie i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci. 

– współpracuje z PPPP w Lublińcu i innymi placówkami i instytucjami  

     2. W przedszkolu organizowane są co najmniej dwa zebrania z rodzicami (prawnymi  

          opiekunami ). 

         Ponadto prowadzone są: 

– zajęcia otwarte dla rodziców 

– informacje o bieżących zadaniach przedszkola w kącikach rodziców 

– uroczystości przedszkolne 

– udostępnianie biblioteki przedszkolnej 



– kącik dla rodziców 

 

 

 

   VI.WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA     
 

 

                                                            § 16 

 

     1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 do 6 lat . 

     1a.Przyjmowane są wszystkie dzieci sześcioletnie. 

     1b.W przypadku dziecka niepełnosprawnego wychowaniem przedszkolnym może być  

        objęte   dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku  

        kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie  

        kształcenia specjalnego, którym odroczono spełnianie obowiązku szkolnego na podstawie  

       dotychczasowych przepisów, zachowują to prawo do końca okresu, na jaki zostało udzielone  

       (do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat). 

     2. Uchylony 

     2a.W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które 

          ukończyło 2,5 roku. 

     2b.Dziecko w wieku 6 i 5 lat jest zobowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w  

          przedszkolu albo w oddziale organizowanym w szkole podstawowej. 

     3.Uchylony .  

     4.Uchylony. 

     5.Uchylony. 

     6.Uchylony. 

     7.Uchylony.. 

     8.Uchylony. 

     9. Uchylony. 

     10.Uchylony. 

     10a.W danym roku szkolnym rekrutacja dzieci odbywa się zgodnie z przyjętym „Regulaminem 

         Rekrutacji Dzieci do Przedszkola w Rusinowicach”. Przedszkole prowadzi rekrutację co roku   

        na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. W pierwszej kolejności do  

        przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkujących na obszarze danej gminy. 

        Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny   

       deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzającym  

       termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.  

 

     11. Każde dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka. 

          

    PRAWA DZIECKA  

 

1) Wychowankowie Przedszkola mają prawo do : 

          -     szacunku , życzliwości i sympatii ze strony wszystkich osób , zarówno dorosłych, 

                jak i rówieśników 

          -     bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu  zaspakajania w miarę możliwości 

                ich potrzeb fizycznych i psychicznych 

          -     interesujących zajęć , rozwijających i ich zdolności i uzdolnienia 

          -     wzmacniania i podkreślania ich silnych stron , rozwijania optymizmu i postawy 

                radzenia sobie w różnych sytuacjach 

          -     właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego , 

                zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej 



 

2) Prawa dziecka w Konwencji Praw Dziecka : 

– Prawo do życia i rozwoju  

– Prawo do wychowania w rodzinie 

– Prawo do zachowania swojej tożsamości 

– Prawo do godności , swobody myśli , sumienia i wyznań 

– Prawo dziecka niepełnosprawnego do niezależności i uczestnictwa 

w życiu społecznym 

– Prawo do nauki i wypoczynku 

– Prawo do życia bez przemocy 

– Prawo do uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych 

– Prawo do prywatności 

– Prawo do równego traktowania 

 

 

    12.  KODEKS PRZEDSZKOLAKA 

 

a) Uważnie i aktywnie pracuję na zajęciach 

b) Gdy chcę coś powiedzieć podnoszę rękę do góry 

c) Chętnie odkrywam, obserwuję , tworzę i rozwijam wyobraźnie 

d) Staram się zgodnie współpracować z innymi 

e) Przestrzegam zasad bezpieczeństwa podczas pracy i zabawy 

f) Dbam o porządek i czystość w mojej Sali 

g) Dbam o zabawki i sprzątam je po zabawie 

h) Używam słów: proszę, przepraszam, dziękuję, dzień dobry 

i)  Chętnie pomagam innym 

j) Jestem przyjacielem przyrody 

k) Dbam o swoje własne zdrowie 

l) Lubię się uśmiechać do innych, jestem 

 

 

§ 17 

 

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

     2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

 

§ 18 

  
1.Z dniem wejścia w życie znowelizowanego Statutu Szkoły Podstawowej w Rusinowicach, zgodnie z 

aktualną podstawą prawną poprzedni traci moc. 
 

          § 19 

 
 
1.Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

   Zapoznano z treścią jednolitego statutu: 

 

Rada Pedagogiczna:        Dyrektor: 

 



 

Rada Rodziców : 

 

 

 


