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Podstawa prawna  

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78 poz. 483 ze zmianami). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo-

nych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481). 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  

ze zmianami). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające Ustawę - Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zmianami). 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215). 

7. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz. z 2019 r. poz. 688 ze zmianami). 

8. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1781). 

9. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 869 ze zmianami). 

10. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego   

(Dz. U.  z 2019 r. poz. 1133). 

11. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 

1282). 

12. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 2086). 

13. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie ,,Zasad 

techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283). 
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Rozdział 1 

Informacje ogólne o przedszkolu 

 

§ 1. 1. Przedszkole nosi nazwę: 

Przedszkole nr 64 im. „Bolka i Lolka” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10.  

2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Winogrady 24 w Poznaniu.  

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Poznań. 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty. 

5. Przedszkole jest  placówką publiczną, w ramach swojej działalności: 

1) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ pro-

wadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;  

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;  

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 

wychowania przedszkolnego. 

6. Ilekroć w statucie jest mowa o: 

1) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkole, o którym mowa w ust.1; 

2) statucie - należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 64 im. ,,Bolka i Lolka” 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu; 

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola nr 64 w Zespole Szkolno- 

Przedszkolnym nr 10 w Poznaniu; 

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika pedagogicz-

nego przedszkola; 

5) dziecku - należy przez to rozumieć wychowanka przedszkola; 

6) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby, 

podmioty sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

7) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Miasto Poznań; 

8) nadzorze pedagogicznym - należy przez to rozumieć Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.  
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Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego i zgodnie z oczekiwaniami rodziców.  

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka 

przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia się, w celu umożliwienia dziecku od-

krywania własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze 

prowadzącej do prawdy, dobra i piękna oraz  osiągnięcia dojrzałości do podjęcia nauki na 

pierwszym etapie edukacji. 

3. Zadaniem przedszkola jest:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzy-

jających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznaw-

czym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek 

w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętno-

ści korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeń, które umożliwiają 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 po-

ziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności 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; 
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8) przygotowanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 

o zdrowie psychiczne, realizowanie m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji poja-

wiających 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 warto-

ści oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu roz-

woju 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 i 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 rozwijanie zachowań 

wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

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) organizowanie zajęć - zgodnie z potrzebami - umożliwiających dziecku poznawanie kul-

tury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka języ-

kiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 
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§ 3. 1 Cele i zadania przedszkole realizuje poprzez: 

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 i możliwości indywidualnych dziecka oraz 

wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnospraw-

nych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgod-

nie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycz-

nej i lekarza - odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie dzieci 

z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

 

§ 4. 1. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania 

wychowawcze: 

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

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach lub ewentualnych problemach dziecka; 

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu; 

4) uzupełnia wiedzę rodziców o wychowaniu i rozwoju dziecka.  

2. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej 

lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

§ 5. 1 Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin 

spacerów i wycieczek; 
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3) zatrudnienie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela, którzy są odpowie-

dzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych oraz podczas 

pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego; 

4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.. 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną 

pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. 

3. Nieletni, upoważniony przez rodziców do odbierania dziecka z przedszkola musi mieć 

ukończone 15 lat. 

4. Rodzic lub osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko 

w drodze do przedszkola, do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola oraz 

w drodze dziecka z przedszkola do domu, od momentu odebrania dziecka od pracownika przed-

szkola przez rodzica. 

5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru, 

jeżeli osoba nie może zapewnić dziecku bezpieczeństwa lub wobec której sąd wydał decyzję  

o ograniczeniu lub pozbawieniu praw rodzicielskich. 

 

§ 6. 1. Przedszkole organizuje i udziela pomoc psychologiczno-pedagogiczną dzieciom 

uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników 

środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczest-

nictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

3. Potrzeba objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu 

wynika w szczególności:  

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 
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7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny; 

11) sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowi-

ska, w tym związanym z wcześniejszym pobytem za granicą. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specja-

liści, wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, terapeuta pedagogiczny.  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicja-

tywy: 

1) dyrektora; 

2) rodziców dziecka; 

3) nauczyciela; 

4) specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania lub wychowania lub higienistki; 

6) pomocy nauczyciela; 

7) poradni; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów oddziałujących na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży.  

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych za-

jęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad i konsultacji; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

4) zindywidualizowanej ścieżki kształcenia. 
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8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom 

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne 

i nieodpłatne. 

10. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola w zakresie realizacji zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej polegające na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań 

mających na celu poprawę jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

 § 7. 1 Przedszkole może organizować wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na 

celu pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepeł-

nosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. 

2. Do zadań zespołu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci należy w szczególności: 

1) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kie-

runków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia 

rodziny dziecka; 

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej 

w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do 

jego potrzeb oraz z innymi podmiotami, w których dziecko jest objęte oddziaływaniami 

terapeutycznymi, w celu zapewnienia spójności wszystkich oddziaływań wspomagają-

cych rozwój dziecka; 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wcze-

snego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka 

w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących 

zajęcia   z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka; 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie 

zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb 

dziecka i jego rodziny oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspoma-

gania. 

3. Współpraca zespołu z rodzicami polega na: 

1) udzielaniu pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontak-

tach z dzieckiem: wzmacnianiu więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, roz-

poznawaniu zachowań dziecka i utrwalaniu właściwych reakcji na te zachowania; 

2) udzielaniu instruktażu i porad oraz prowadzeniu konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; 
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3) identyfikowaniu i eliminowaniu barier i ograniczeń w środowisku utrudniającym 

funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym oraz 

pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz 

w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycz-

nych i niezbędnego sprzętu.  

 

§ 8. 1. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego, zwana dalej ,,zindywidualizowaną ścieżką” jest organizowana dla dzieci, które 

mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu 

wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wycho-

wania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organi-

zacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

2. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkol-

nego, które są realizowane:  

1) wspólnie z oddziałem przedszkolnym; 

2) indywidualnie z dzieckiem. 

3. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, 

z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie. 

4. Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program 

wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w szczególności 

potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.  

5. Na wniosek rodziców dziecka dyrektor przedszkola ustala z uwzględnieniem opinii, 

o której mowa w ust. 3 tygodniowy wymiar godzin zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć 

edukacyjnych realizowanych indywidualnie z dzieckiem, uwzględniając konieczność realizacji 

przez dziecko podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

6. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu.  

7. Zindywidualizowanej ścieżki nie organizuje się dla: 

1) dzieci objętych kształceniem specjalnym; 

2) dzieci objętych indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkol-

nym albo indywidualnym nauczaniem dzieci. 
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§ 9. 1. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy psy-

chologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-pedagogiczne 

oraz placówki doskonalenia nauczycieli.  

 

Rozdział 3 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 

§ 10. 1. Organami przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada rodziców. 

2. Organy przedszkola funkcjonują w oparciu o odrębne regulaminy, które w żadnym ze 

swoich punktów nie mogą być sprzeczne ze statutem. 

 

§ 11. 1. Dyrektor:  

1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz;  

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli; 

3) ustanawia procedury obowiązujące w przedszkolu; 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycz-

nego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym 

przez radę pedagogiczną, i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 

7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

9) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

10) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji; 

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

specjalnego; 
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12) w przypadkach określonych w statucie może w drodze decyzji skreślić dziecko z listy 

dzieci przyjętych do przedszkola, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej; 

13) współpracuje z pielęgniarką szkolną i  lekarzem sprawującymi profilaktyczną opiekę 

zdrowotną nad dziećmi; 

14) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwa-

rzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.  

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa. 

2. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, rodzi-

cami i radą rodziców. 

3. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą 

organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu. 

 

§ 12. 1. Radę Pedagogiczną tworzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przed-

szkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapra-

szane przez jej przewodniczącego na wniosek lub za zgodą rady pedagogicznej. 

2. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

3. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu; 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków; 

5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowa-

nego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonale-

nia pracy przedszkola.  

4. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  

1) organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację tygodniowego roz-

kładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych oddziałów; 

2) projekt planu finansowego przedszkola; 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, 

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych.  
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5. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały w sprawach związanych z osobami pełnią-

cymi funkcje kierownicze w przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem 

kandydatów na takie stanowisko. 

6. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola, jego zmiany, uchwala 

statut oraz jego zmiany. 

7. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do organu pro-

wadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola oraz odwołanie 

nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w przedszkolu.  

8. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym 

dokumentem.  

 

§ 13. 1. W przedszkolu działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach na zebraniu rodziców dzieci danego oddziału oraz po dwóch 

przedstawicieli z każdego oddziału, którzy wyrazili chęć pracy w radzie rodziców. 

3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na 

pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który jest odrębnym doku-

mentem. 

5. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, 

organu prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnio-

skami i opiniami we wszystkich sprawach dotyczących przedszkola.  

6. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-dydaktycz-

nego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowa-

nia; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora. 

7. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatko-

wania funduszy Rady Rodziców określa regulamin, o którym mowa w § 13 ust. 4. 
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 § 14. 1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajem-

nego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji poprzez każdy organ 

w granicach swoich kompetencji.  

2. Organy przedszkola pracują na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę nieingerowania 

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają w realizacji zadań wynikających 

ze statutu i planów pracy przedszkola.  

3. Organy przedszkola zobowiązane są do wyjaśniania motywów podjętych decyzji, 

o ile zwróci się z takim wnioskiem drugi organ. 

4. Spory pomiędzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor po zapoznaniu się ze sta-

nowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk. 

5. Dyrektor podejmuje działania na pisemny wniosek któregoś z organów – strony 

sporu. Decyzje z uzasadnieniem dyrektor przedstawia zainteresowanym na piśmie w terminie 

14 dni od złożenia informacji o sporze, za wyjątkiem spraw, w których jest stroną.  

6. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest dyrektor, po-

wołuje się zespół mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów 

przedszkola z tym, że dyrektor do pracy w zespole wyznacza swojego przedstawiciela.  

7. Zespół mediacyjny prowadzi postępowanie mediacyjne, w przypadku niemożności 

rozwiązania sporu podejmuje decyzje w drodze głosowania.  

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie zespołu mediacyjnego jako roz-

wiązanie ostateczne. Każdej ze stron przysługuje wniesienie odwołania do organu prowadzą-

cego lub organu nadzorującego w zależności od charakteru sporu. 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja przedszkola 

 

§ 15. 1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj 

i czas pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej pod-

stawie programów wychowania przedszkolnego.  
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§ 16. 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. 

3. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci, dyrektor przedszkola i rada pedagogiczna, 

mogą ustalić wewnętrznie inną organizację pracy  oddziałów,  kierując  nauczycieli  do  wyko-

nywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym  na  pracę  wychowawczo-

dydaktyczną  pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. 

4. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch na-

uczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem 

propozycji rodziców dzieci danego oddziału. 

 

§ 17. 1. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone 

w systemie grupowym, zespołowym i indywidualnym. 

2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki 

w przedszkolu trwa 60 minut.  

3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z języka 

mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i zajęć rewalida-

cyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut; 

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

 

§ 18. 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu 

w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo-dy-

daktycznej programy własne. 

3. Wszystkie programy własne wynikające z potrzeb przedszkola i mające pozytywny 

wpływ na wizerunek absolwenta przedszkola są dopuszczane przez dyrektora.  

4. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się  

5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola.  

5. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia z religii dla dzieci 5 i 6 letnich na 

wniosek rodziców. 
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6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się na sali zajęć poszczególnych grup lub poza 

terenem przedszkola, ponadto:  

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od wyboru ro-

dziców; 

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący. 

7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju; 

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej; 

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, 

zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

8. Organizacja, prowadzenie ww. zajęć oraz dokumentacja odbywa się na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

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

przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców. 

2. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc,  lipiec lub sierpień, do 31 sierpnia każdego 

roku i wykorzystana jest na: 

1) wykonanie remontu i czynności porządkowych; 

2) pracownicze urlopy wypoczynkowe.  

3. W okresie przerwy wakacyjnej dzieci mają zorganizowany pobyt w dyżurującym 

przedszkolu. 

4. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach 

od 6.00 do 17.00 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych 

od pracy, w  tym 5 bezpłatnych godzin dziennie podczas których realizowana jest podstawa 

programowa wychowania przedszkolnego. 

5. Przedszkole może przyjmować studentów szkół wyższych na praktyki pedagogiczne 

na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola a szkołą 

wyższą. 

6. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 
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§ 20. 1. Organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola w terminie do 

dnia 21 kwietnia danego roku. 

2. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w przed-

szkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora, na wniosek rady pedagogicznej, 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki dziecka, 

dostosowany do oczekiwań rodziców. 

3. Ramowy rozkład dnia określa czas realizacji podstawy programowej oraz zajęć 

 dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje  

i obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców; 

2) pory posiłków:  

I śniadanie: godzina 8.30 

II śniadanie: godzina 11.00 

obiad: godzina 13.00. 

4. Realizacja podstawy programowej odbywa się w  godzinach od  8.00 do  13.00. 

5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono  opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem po-

trzeb, możliwości psychofizycznych i zainteresowań dzieci.  

6.  Rozkład dnia w miarę potrzeb może być zmieniony. 

 

§ 21. 1 Przedszkole może organizować bezpłatne zajęcia dodatkowe dla dzieci rozwija-

jące kompetencje językowe, artystyczno-plastyczne, sportowo-rekreacyjne, ekologiczne, 

naukowo-badawcze i inne. 

2. Zajęcia dodatkowe o których mowa w ust. 1 mogą być realizowane przez: 

1) nauczycieli w ramach pensum  dydaktycznego w formie projektów edukacyjnych; 

2)  wolontariat; 

3) firmy zewnętrzne finansowane  ze środków przyznanych przez organ prowadzący. 

 

§ 22. 1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 

1) pomieszczenia do nauczania, wychowania i opieki; 
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2) plac zabaw; 

3) pomieszczenia sanitarno-higieniczne i szatnie; 

4) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

5) kuchnię i blok żywieniowy. 

2. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie ww. pomieszczeń jest dyrektor, który składa 

tę odpowiedzialność na poszczególnych nauczycieli, pracowników administracyjno-obsługo-

wych, opiekunów tych pomieszczeń.  

3. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor, przy 

czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów 

prawa.  

 

§ 23. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie 

ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 

5 w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o których mowa w ust. 1, ustala w drodze uchwały 

Rada Miasta Poznania, jednak w wysokości nie przekraczającej 1 zł za godzinę. 

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. 

4. Rodzice dziecka realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne po-

noszą odpłatność wyłącznie za wyżywienie. 

5. Dzienna opłata wyżywienia w przedszkolu ustalana jest na podstawie obowiązujących 

cen artykułów żywnościowych, z uwzględnieniem norm żywieniowych.  

6. Koszt posiłku uwzględnia jedynie koszt surowców użytych do przygotowania posiłku. 

7. Wysokość opłaty za żywienie określa dyrektor w porozumieniu z radą rodziców, po 

zatwierdzeniu przez organ prowadzący, podając do wiadomości poprzez stosowne zarządzenie. 

8. Opłatę za wyżywienie i za  świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na 

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczane przez przedszkole, wnosi się w okresach 

miesięcznych, 

9. Rodzice regulują odpłatność w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po mie-

siącu, którego opłata dotyczy na wskazany numer konta bankowego przez przedszkole.  

10.  Przedszkole prowadzi odrębny rachunek przeznaczony na wpłaty za pobyt dziecka 

w przedszkolu i rachunek przeznaczony na wpłaty za żywienie. 

11. Rodzice zobowiązani są do terminowego i kompletnego uiszczania opłat. 
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12. W przypadku braku płatności za przedszkole w terminie wskazanym w § 24 ust. 9 

dyrektor informuje rodziców o powstałej zaległości. 

13. Jeżeli zaległość nie zostanie uregulowana do końca następnego miesiąca po miesiącu, 

w którym powstało zobowiązanie, dyrektor przekazuje informacje o powstałej zaległości na 

piśmie do Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Poznania, który podejmuje stosowne działa-

nia w stosunku do rodziców, którzy zalegają z odpłatnością za usługi przedszkolne.  

14. W celu ewidencji obecności i rozliczania rzeczywistego czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu wprowadzono, zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Poznania elektroniczny system 

ewidencji pobytu dziecka ,,i Przedszkole”, czytnik rejestrujący oraz indywidualne karty zbliże-

niowe.  

15. Zasady korzystania z elektronicznej ewidencji pobytu dziecka w przedszkolu zawarte 

są w odrębnym regulaminie.  

16. Nie pobiera się opłaty lub obniża się wysokości opłaty, o której mowa w ust. 2 na 

podstawie obowiązującej uchwały Rady Miasta Poznania.  

17. Rodzice ubiegający się o skorzystanie z ulg i zwolnień w opłatach za przedszkole, 

zobowiązani są złożyć do dyrektora wniosek i oświadczenie zawierające niezbędne dane do 

ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia. 

18. W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia 

z opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wycho-

wanie i opiekę, rodzice dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora, 

w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.  

19. Rodzice zobowiązani są informować przedszkole o nieobecności dziecka. 

20. W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic zobowiązany jest powiadomić przed-

szkole na piśmie.  

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

 

§ 24. 1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych 

oraz pracowników niebędących nauczycielami odpowiedzialnych za bieżące funkcjonowanie 

przedszkola. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników przedszkola określają odrębne 

przepisy. 
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3.Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów     

pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

 

§ 25. 1. Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedszkola tworzy się stanowi-

ska kierownicze: 

1) wicedyrektora; 

2) inne stanowiska kierownicze za zgodą organu prowadzącego przedszkole. 

2. Do kompetencji wicedyrektora należy w szczególności:  

1) zastępowanie dyrektora w przypadku, gdy nie może on pełnić obowiązków służbowych, 

zakres zastępstwa obejmuje wszystkie zadania i kompetencje dyrektora; 

2) przygotowanie projektu przydziału obowiązków, rozkładu zajęć i kalendarza imprez; 

3) sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 

4) opiniowanie projektów ocen pracy nauczyciela; 

5) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego, nagród, wyróżnień 

oraz kar dla nauczycieli; 

6) opracowanie materiałów analitycznych oraz ocena efektów kształcenia i wychowania.  

§ 26. 1. Nauczyciele w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych i opiekuń-

czych mają za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską 

o ich zdrowie oraz poszanowanie godności osobistej.  

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo – dydaktyczną w powierzonym 

oddziale i odpowiadają za jej jakość.  

3. Nauczyciele tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują:  

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania przed-

szkolnego i korelowania ich treści;  

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów 

ewaluacji pracy opiekuńczo – edukacyjnej; 
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3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa me-

todycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w uzupełnia-

niu ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania przed-

szkolnego. 

4. Do zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) wspierać każde dziecko w jego rozwoju; 

2) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

3) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, z poszanowaniem Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego czło-

wieka;  

4) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demo-

kracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

5) tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego proces uczenia się oraz przygoto-

wanie do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

6) prowadzić obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem mającą na celu 

rozpoznanie u dzieci:  

a) trudności w uczeniu się, deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych 

oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału 

dziecka i jego zainteresowań; 

b) szczególnych uzdolnień; 

7) w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną 

niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje 

o tym pozostałych nauczycieli; 

8) oceniać efektywność udzielanej pomocy i formułować wnioski dotyczące dalszych dzia-

łań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka; 

9) efektywnie realizować program nauczania i wychowania przedszkola; 

10) prowadzić obserwację pedagogiczną mającą na celu poznanie możliwości i potrzeb roz-

wojowych dzieci oraz dokumentować tę obserwację; 
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11) prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, diagnoza przedszkolna, 

z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej; 

12) dokonywać systematycznej ewaluacji swojej pracy; 

13) przestrzegać przepisów bhp i zarządzeń dyrektora w tym zakresie; 

14) indywidualizować proces nauczania i wychowania; 

15) doskonalić się zawodowo zgodnie z potrzebami przedszkola; 

16) dbać o powierzone pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny; 

17) systematycznie i terminowo prowadzić dokumentację przedszkolną; 

18) realizować zadania zlecone przez dyrektora wynikające z bieżącej działalności przed-

szkola. 

5. Do zadań wychowawcy oddziału należy w szczególności: 

1) przeprowadzać diagnozę wychowawczą oddziału, rozpoznawać indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 

2) określać mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci; 

3) rozpoznawać przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających ich funkcjonowanie i uczestnictwo 

w życiu przedszkola; 

4) podejmować działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

5) współpracować z poradnią w procesie: 

a) diagnostycznym - w zakresie oceny funkcjonowania dzieci i rozpoznawania barier 

i ograniczeń w środowisku utrudniającym funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo 

w życiu przedszkola; 

b) postdiagnostycznym - w zakresie oceny efektów działań podejmowanych w celu po-

prawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań. 

6. Nauczyciel w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1: 

1) otacza indywidualną opieką każde dziecko; 

2) planuje i organizuje wspólnie z rodzicami różne formy życia zespołowego rozwijające 

dzieci i integrujące grupę; 

3) współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując 

ich działania wychowawcze wobec ogółu dzieci, a także wobec tych, którym potrzebna 
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jest indywidualna pomoc, dotyczy to dzieci szczególnie uzdolnionych oraz tych z różnymi 

trudnościami i niepowodzeniami; 

4) utrzymuje kontakt z rodzicami dzieci w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-wychowawczych; 

b) współdziałania i udzielania pomocy w działaniach wychowawczych podjętych wobec 

dziecka; 

c) włączania w sprawy życia grupy i przedszkola; 

5) współpracuje ze specjalistami, rodzicami w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także 

zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień dziecka i w planowaniu udzie-

lania dziecku pomocy; 

6) informuje innych nauczycieli lub specjalistów o potrzebie objęcia dziecka pomocą psy-

chologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z dzieckiem; 

7) koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań na-

uczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy z dziećmi. 

7. Nauczyciel realizuje zadania wychowawcze poprzez: 

1) opracowanie planu wychowawczego dla oddziału w oparciu o program dydaktyczno-wy-

chowawczy przedszkola; 

2) zapoznanie rodziców dzieci z planem wychowawczym oddziału i przedszkola; 

3) diagnozę potrzeb dzieci w zakresie opieki, wychowania i profilaktyki dokonywaną na 

początku każdego roku szkolnego oraz w trakcie roku szkolnego; 

4) kształtowanie osobowości dziecka; 

5) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

6) troskę o rozwijanie zainteresowań dziecka poprzez zachęcanie do udziału w różnych for-

mach zajęć i konkursach; 

7) wyrabianie u dzieci poczucia współodpowiedzialności za porządek, estetykę, czystość na 

terenie sali, przedszkola i środowiska lokalnego; 

8) informowanie rodziców dziecka o uzyskiwanych przez niego osiągnięciach, sukcesach, 

trudnościach w nauce i problemach wychowawczych; 

9)  udział w opracowaniu, wdrażaniu i przeprowadzaniu ewaluacji planu dydaktyczno-wy-

chowawczego przedszkola i harmonogramu imprez przedszkolnych; 

8. Nauczyciel ma prawo do uzyskania wsparcia, pomocy merytorycznej, metodycznej 

i psychologiczno-pedagogicznej w podejmowanych działaniach wychowawczych od dyrekcji, 
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Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, doradców metodycznych i instytucji wspomagających 

przedszkole. 

9. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psycholo-

giczną i pedagogiczną m.in. z: 

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 5 w Poznaniu; 

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Poznaniu. 

 

§ 27. 1. Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności: 

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowaniu indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci 

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron 

dzieci; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania proble-

mów wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpo-

znawanych potrzeb; 

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowa-

nia oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przed-

szkolnym; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzy-

sowych; 

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predys-

pozycji i uzdolnień dzieci; 

8) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej. 

 

§ 28. 1. Do zadań logopedy w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy 

w szczególności: 

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

stanu mowy dziecka; 
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2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców 

w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komu-

nikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-peda-

gogicznej.  

 

§ 29. 1. Do zadań terapeuty pedagogicznego w ramach pomocy psychologiczno-pedago-

gicznej  należy w szczególności: 

1) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze tera-

peutycznym; 

2) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym 

dzieci we współpracy z rodzicami; 

3) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwo-

ści psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trud-

ności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjono-

wanie dziecka w przedszkolu; 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 30. 1. Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest w szczególności: 

1) zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola; 

2) dbanie o bezpieczeństwo dzieci; 

3) utrzymanie obiektu oraz jego otoczenia w ładzie i czystości; 

4) szczegółowy zakres obowiązków pracowników ustala dyrektor. 

 

 

Rozdział 6 

Wychowankowie przedszkola 

 

§ 31. 1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepi-

sami. 
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§ 32. 1. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo 

i ochronę przed przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkol-

nego, religijnego oraz światopoglądowego, jeśli nie narusza dobra innych ludzi; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

 

 

§ 33. 1. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony; 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony; 

8) zdrowego jedzenia. 

 

§ 34. 1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek: 

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

szkola na miarę własnych możliwości; 

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

i innych pracowników przedszkola; 

3) odpowiedzialności za własne życia, zdrowie i higienę; 

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

 

§ 35. 1. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego 

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez rodziców 

zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi. 
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Rozdział 7 

Organizacja i formy współdziałania z rodzicami 

  

§ 36. 1. Przedszkole organizuje dla rodziców: 

1) dzieci nowo przyjętych do przedszkola spotkanie informacyjne w miesiącu czerwcu po-

przedzającym nowy rok szkolny; 

2) dla rodziców wszystkich dzieci spotkanie: 

a) organizacyjne w miesiącu wrześniu; 

b) oddziałowe przynajmniej 3 razy w roku; 

c) rozmowy indywidualne z nauczycielami - według potrzeb. 

2. Rodzice są zobowiązani do udziału w spotkaniach. 

 

§ 37. 1. Formy współdziałania przedszkola uwzględniają prawo rodziców do: 

1) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania, postępów 

i przyczyn trudności w nauce; 

2) dyskrecji i poszanowania prywatności w rozwiązywaniu problemów dziecka i rodziny; 

3) wsparcie ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

4) partnerskiego współdziałania i aktywnego wpływu na sprawy przedszkola; 

5) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci; 

6) udziału w wycieczkach, imprezach kulturalnych i działaniach gospodarczych; 

7) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny oraz organowi 

prowadzącemu opinii na temat pracy przedszkola; 

2. Rodzice mają obowiązek:  

1) wychowywać swoje dzieci w sposób odpowiedzialny, z poszanowaniem godności 

dziecka, i dbać o ich wszechstronny rozwój; 

2) poświęcać swój czas i uwagę wychowaniu dziecka tak, aby wzmacniać wysiłki przed-

szkola skierowane na osiągnięcie celów wychowania i nauczania; 

3) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe; 

4) zaopatrzyć dziecko w niezbędne przybory i pomoce; 

5) dbać o regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola; 

6) informować przedszkole o przyczynach nieobecności dziecka telefonicznie, najpóźniej 

do godziny 8:00 dnia, w którym następuje nieobecność dziecka; 

7) niezwłocznie zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 
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8) dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty w przypadku dzieci alergicznych; 

9) korzystać z elektronicznego systemu ewidencji pobytu dziecka zgodnie z obowiązującym 

regulaminem; 

10) terminowo uiszczać opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu; 

11) angażować się w działania oddziału i przedszkola; 

12) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka 6 letniego do szkoły. 

3. W przypadku zniszczenia mienia przedszkolnego lub dóbr osobistych innych osób, 

rodzice mogą naprawić szkodę wyrządzoną przez dziecko. Sposób naprawy wyrządzonych 

szkód ustala dyrektor w porozumieniu z osobami zainteresowanymi. 

 

§ 38. 1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia 

dziecka z listy przedszkolaków w następujących przypadkach: 

1) nie zgłoszenia się dziecka do przedszkola w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku 

szkolnego bez usprawiedliwienia; 

2) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przed-

szkolu obejmującej co najmniej 30 dni; 

3) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażającej zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu 

i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego 

w przedszkolu trybu postępowania. 

 

§ 39. 1. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym 

sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualna terapia prowadzona z dzieckiem przez nauczyciela i specjalistę w formie 

zajęć indywidulanych i grupowych; 

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna; 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach; 

4) rozmowy z dyrektorem. 

2. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informacyjnego o naruszeniu zapisów 

statutu za potwierdzeniem odbioru; 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowy - negocjacje dyrektora, psychologa 

z rodzicami; 
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3) zasięgniecie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych np. 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Poznaniu, Poradni Psychologiczno- Pedago-

gicznej w Poznaniu; 

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów 

statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków; 

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług. 

3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracynej.  

4. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni 

od jej otrzymania do Prezydenta Miasta Poznania.  

 

Rozdział 8 

Postanowienia końcowe 

 

§ 40. 1. Przedszkole używa pieczęci i stempli zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za 

którą odpowiedzialny jest dyrektor i główny księgowy.  

3. Przedszkole prowadzi księgi rachunkowe, zgodnie z obowiązującymi przepisami 

w tym zakresie oraz sporządza sprawozdania jednostkowe z realizacji budżetu.  

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

 

§ 41. 1 Wszelkie sprawy nieuregulowane w statucie rozstrzygane będą według obowią-

zujących przepisów prawa.  

 

§ 42. 1 Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej. 

 

§ 43. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Przedszkola nr 64 

w Poznaniu uchwalony 1 września 2018 roku.  

2. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2019 roku. 

 

 

 

 


