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ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
Podstawa prawna
Niniejszy statut został opracowany na podstawie:
1) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r.
poz. 59);
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo
Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60);
3) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1943 ze zm.);
4) Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne
Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr
120, poz. 526 ze zmianami);
5) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r.
w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. Nr 100, poz. 908);
6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej
organizacji publicznych szkół i przedszkoli – podpisane 17 marca 2017.
(Dz. U. z 2017 r., poz. 649);
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017
w sprawie podstaw programowych wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 356);
8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły
i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r., poz.
1646);
9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015, poz. 1113
ze zm. 28.08.2017 r., poz.1652);
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10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie
i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r., 1578);
11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r.
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2014, poz. 1157 ze zm. z 28.08.2017 r., poz.1656);
12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży
(Dz. U. z 2017, poz. 1616);
13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.);
14) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 69 ze zm.);
15) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2017 r., poz. 532 ze zm. z 28.08.2017 r.);
16) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.
w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1591).
§2
Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o:
1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole w Zespole
Szkolno-Przedszkolnym w Połomi 44-323, ul. Szkolna 21;
2) dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Gminnego Przedszkola
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
3) radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną
Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
4

4) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14
grudnia 2016 roku Dz. U. z 2017, poz. 59);
5) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Przedszkola w Połomi;
6) wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Gminnego
Przedszkola w Połomi;
7) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów
dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
8) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece
powierzono jeden oddział w przedszkolu;
9) nauczycielach – należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych
Gminnego Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym;
10) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć
Śląskiego Kuratora Oświaty;
11) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Mszana z siedzibą w Mszanie 44-325, ul. 1 Maja 81;
12) MEN – należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej.
§3
1. Gminne Przedszkole w Połomi zostało powołane Uchwałą nr XV/2/2008
Rady Gminy Mszana z dnia 04 luty 2008 r.
2. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu „Gminne Przedszkole
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Połomi”.

ROZDZIAŁ 2
Cele i zadania przedszkola
§4
Cele przedszkola
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1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców
wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju
dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania
i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko
osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.
§5
Zadania przedszkola
1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację
warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
2. Zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci
w przedszkolu oraz zapewnianie bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole.
3. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
4. Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych.
5. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu
przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji
oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy
lub przyspieszony.
6. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści
adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych,
wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
7. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
8. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową
i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
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9. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.
10. 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.
11. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości
i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do
środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.
12. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów
swojej pracy.
13. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.
14. Kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących
do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem
jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze,
oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.
15. 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.
16. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka,
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
17. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
18. Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom,
rodzicom i nauczycielom stosownie do potrzeb.
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19. Dostosowywanie treści, metod i organizacji nauczania i wychowania do
możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego dziecka.
20. Wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający
realizację zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola.
§6
Realizacja zadań
1. Przedszkole realizuje cele i zadania 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
niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod
pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio
do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
2. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka
oraz podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
3. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologicznopedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
4. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując
tok edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej
w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
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§7
Bezpieczeństwo i higiena pracy
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) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi
dziećmi;
3) nauczyciel umożliwia dzieciom poznawanie i utrwalanie zasad
bezpieczeństwa podczas zabaw dzieci w sali;
4) każdy pracownik przedszkola czuwa nad bezpieczeństwem dzieci;
5) nauczyciel wyrabia u dzieci nawyki związane z ochroną zdrowia, higieną osobistą i higieną życia codziennego;
6) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa regulamin spacerów i wycieczek;

7) w czasie zabaw i zajęć na przedszkolnym placu zabaw opiekę nad
dziećmi sprawuje nauczyciel i jego pomoc;
8) w czasie wycieczek opiekę nad dziećmi sprawują co najmniej dwie
osoby;
9) zapewnia się, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych, codzienny pobyt dzieci na świeżym powietrzu;
10) poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa na przedszkolnym placu
zabaw oraz zasad poruszania się po drogach;
11) stwarzanie poczucia
i psychicznym;

bezpieczeństwa

pod

względem

fizycznym

12) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.
2. W przedszkolu nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
3. Niedopuszczalne jest wyposażanie dzieci przyprowadzanych do przedszkola
w jakiekolwiek leki i zatajanie tego faktu przed nauczycielką.
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ROZDZIAŁ 3
Organizacja pracy przedszkola
§8
Organizacja pracy
1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć
dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
§9
1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:
1) pomieszczenia do zajęć i zabaw z niezbędnym wyposażeniem;
2) szatnie dla dzieci i łazienki;
3) pomieszczenia socjalno-gospodarcze.
2. Przedszkole korzysta z placu zabaw, znajdującego się na terenie przyszkolnym.
§ 10
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia
ustalony przez dyrektora, z uwzględnieniem wymagań higieny zdrowia i higieny dziecka. Jest dostosowany do założeń programowych, oczekiwań rodziców, potrzeb i zainteresowań dzieci.
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3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono
opiekę nad oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
4. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia.
5. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się
w czasie całego pobytu dzieci w przedszkolu.
§ 11
1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych
przez organ prowadzący.
2. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek
dyrektora zespołu oraz rady rodziców.
3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest przez organ prowadzący na
wniosek dyrektora zespołu i rady rodziców.
4. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący
dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań
i uzdolnień.
5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób.
6. Czas trwania zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.
7. Przedszkole jest placówką wielooddziałową.
§ 12
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
1. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy
w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków 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;
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3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego
programu wczesnego 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 wspomagania.
2. Współpraca zespołu z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań
w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy
rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie
właściwych reakcji na te zachowania;
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie
pracy z dzieckiem, pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku
domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu
w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych
i niezbędnego sprzętu.
§ 13
Nauczanie religii
1. Na wniosek rodziców przedszkole może organizować naukę religii zgodnie
z rozporządzeniem MEN w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. Dzieci nieuczęszczające
na lekcje religii mają zapewnioną opiekę nauczyciela.
2. Czas trwania lekcji religii w przedszkolu wynosi 30 minut.
§ 14
Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola
1. Rodzice lub osoby upoważnione osobiście powierzają dziecko nauczycielowi i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola.
2. Dziecko powinno być odbierane z przedszkola bezpośrednio od nauczyciela
przez rodziców lub upoważnioną przez nich na piśmie pełnoletnią osobę.
Rodzice zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia wskazującego
osobę, którą upoważniają do obioru dziecka.
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3. Nauczyciel nie może powierzyć dziecka osobie nieznanej bądź małoletniej
lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.
4. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dziecko pozostawione bez
opieki przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę w przedszkolu lub
przed budynkiem przedszkola, podczas przyprowadzania i odbioru dziecka.
5. W przypadku odbioru dziecka na podstawie upoważnienia rodziców nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych zawartych w upoważnieniu
z dokumentem tożsamości, bądź w inny sposób ustalić tożsamość osoby
upoważnionej.
6. Do przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób.
7. Rodzice zobowiązani są do odbioru dziecka zgodnie z zadeklarowanymi godzinami, nie później niż do 1530.
8. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy
przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.
9. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie
można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców i osób upoważnionych do odbioru dziecka, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrektora przedszkola i najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami dziecka w celu ustalenia miejsca ich pobytu.
10. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
11. Rodzice zobowiązani są do natychmiastowego odbioru dziecka w przypadku
otrzymania zawiadomienia o jego chorobie.
§ 15
1. Przedszkole zapewnia dzieciom wyżywienie – trzy posiłki dziennie.
2. Zasady odpłatności:
1) opłatę za świadczenie usług edukacyjno-wychowawczych ponad podstawy programowe ustala Rada Gminy;
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2) stawkę żywieniową ustala się na podstawie kalkulacji cen produktów
żywnościowych. Opłata ta zatwierdzana jest przez organ prowadzący.
3) Zasady odpłatności, o których mowa w ust. 2 określone są w regulaminie pobierania odpłatności za świadczenie usług przez Gminne Przedszkole w Połomi.

ROZDZIAŁ 4
Wychowankowie przedszkola
§ 16
1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym
może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.
4. Dziecko w wieku powyżej 7 lat, któremu odroczono realizację obowiązku
szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. Decyzję
o odroczeniu obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor właściwej obwodowo szkoły, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego 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.
6. Do Przedszkola przyjmowane są w pierwszej kolejności dzieci z terenu
Gminy Mszana.
7. Rekrutacja do przedszkola odbywa się zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
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§ 17
Prawa wychowanka
1. Wychowanek przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, 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 przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym
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.
2. 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 zabawy;
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony;
7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;
8) zdrowego jedzenia.
§ 18
Obowiązki wychowanka
1. Wychowanek przedszkola ma obowiązek:
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1) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych
i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości;
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników,
nauczycieli i innych pracowników przedszkola;
3) dbania o własne dobro, zdrowie, higienę, ład i porządek w przedszkolu;
4) szanować kolegów i wytwory ich pracy;
5) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki;
6) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu;
7) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa;
8) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa;
9) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne;
10) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych;
11) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela.
§ 19
1. Dyrektor, w porozumieniu z organem prowadzącym, może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:
1) nieuiszczenia przez okres 2 miesięcy opłat za pobyt dziecka w przedszkolu, po uprzednim pisemnym powiadomieniu rodziców o decyzji;
2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad 1 miesiąc;
3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu, zawsze jednak z uwzględnieniem dobra dziecka;
4) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami,
mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania.
2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym
sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:
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1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i grupowych;
2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna;
3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach;
4) rozmowy z dyrektorem.
§ 20
Nagrody i kary
1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być
nagrodzone:
1) ustną pochwałą nauczyciela;
2) pochwałą do rodziców;
3) nagrodą rzeczową ( naklejką);
4) listem gratulacyjnym;
5) pochwałą dyrektora.
2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu:
1) rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania;
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie
zagrożeń, jakie stwarza;
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym,
spokojnym miejscu, odsunięcie od zabawy;
4) powtarzanie poprawnego zachowania;
5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabawek.
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ROZDZIAŁ 5
Rodzice
§ 21
1. Rodzice współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.
2. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych
i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych
(wg kalendarza imprez i uroczystości);
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą;
3) wyrażania i przekazywania dyrektorowi, organowi prowadzącemu
przedszkole i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy
przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających z przepisów oświatowych;
4) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego oraz
wymagań edukacyjnych;
5) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolu;
6) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania, nauczania;
7) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
jego zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce;
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej, zgodnie z ich potrzebami.
3. Rodzice mają prawo do złożenia skarg i wniosków, co szczegółowo zawarte
jest w „Procedurach przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków”.
4. Za szczególną działalność na rzecz szkoły rodzicom przyznaje się dyplomy
uznania.
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§ 22
1. Rodzice dziecka mają obowiązek:
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola;
2) regularnie i terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu;
3) współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola;
4) przygotować dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej
w zakresie podstawowych czynności samoobsługowych – jedzenie, higiena, toaleta;
5) niezwłocznie poinformować przedszkole o przyczynie nieobecności
dziecka w przedszkolu, a szczególnie o zaistniałej chorobie;
6) informować dyrektora oraz nauczycieli wychowawców przedszkola
o problemach zdrowotnych swojego dziecka;
7) odbierać dzieci w godzinach funkcjonowania przedszkola;
8) informować nauczyciela z wyprzedzeniem
przyprowadzaniu dziecka do przedszkola;

o

późniejszym

9) znać i przestrzegać postanowień statutowych;
10) przyprowadzać do przedszkola dzieci zdrowe;
11) uczestniczyć w zebraniach organizowanych przez przedszkole;
12) śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń;
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