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STATUT 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

w KSIĘŻOMIERZY 
Tekst jednolity 2 grudnia 2019 roku. 

 

SPIS TREŚCI: 
Rozdział I: Nazwa, siedziba oraz organ prowadzący Przedszkole 
Rozdział II: Cele i zadania Przedszkola 
Rozdział III: Organy Przedszkola 
Rozdział IV: Organizacja Przedszkola. 
Rozdział V: Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 
Rozdział VI: Rekrutacja i wychowankowie Przedszkola 
Rozdział VII: Rodzice przedszkola 
Rozdział VIII: Pomoc psychologiczno - pedagogiczna 
Rozdział IX: Postanowienia końcowe 

 
 

Podstawa prawna: 
1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 t.j. z 

dnia 2019.08.08  ze zm.), 
2) ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j. z dnia 2018.05.22 

ze zm.), 
3) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z 

dnia 2019.06.19  ze zm.), 
4) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe 

(Dz.U.2017.60 ze zm.), 
5) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2019.852 t.j. z 

dnia 2019.05.08 ze zm.), 
6) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2019.1231 

t.j. z dnia 2019.07.03 ze zm. ), 
7) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2019.1145 t.j. z dnia 2019.06.19  

ze zm.) 
8) ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 t.j. z 

dnia 2019.07.11ze zm.) 
9) ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz.U.2018.1900 t.j. z 

dnia 2018.10.04  ze zm.) 
10) rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.2001.61.624 z dnia 2001.06.19 ze zm.), 
11) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 
intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy 
oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U.2017.356 z dnia 2017.02.24 ze zm.) 

12) rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia 
działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki 
(Dz.U.2002.56.506 z dnia 2002.05.15  ze zm.), 

13) rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny  
w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U.2003.6.69 z dnia 2003.01.22  
ze zm.), 

14) rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 
placówkach (Dz.U.2017.1591 z dnia 2017.08.25 ze zm.), 
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15) rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji 
publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2017.646 z dnia 2017.03.27 ze zm.) 

OBJAŚNIENIA 

Ilekroć w Statucie jest mowa o: 
1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

Dz.U.2019.1481 t.j. z dnia 2019.08.08  ze zm.), 
2) prawie oświatowym - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (Dz.U.2019.1148 t.j. z dnia 2019.06.19  ze zm.), 
3) karcie nauczyciela - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta 

Nauczyciela (Dz.U.2018.967 t.j. z dnia 2018.05.22 ze zm.), 
4) o dyrektorze przedszkola należy przez to rozumieć dyrektora szkoły, lub odwrotnie – czyli 

dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy.  

 
 
 

Rozdział I 
Nazwa, siedziba oraz organ prowadzący Przedszkole 

 
 

§1 
1. Przedszkole nosi nazwę: 

PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 
w Księżomierzy 

 
w dalszej części statutu określa się go skrótem „Przedszkole” 

 
§2 

1. Siedziba Przedszkola: 
PUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

w Księżomierzy 
Księżomierz-Kolonia 14 

23-275 Gościeradów 
 

§3 
1. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.  
 
2. Na wspólny wniosek organów Przedszkola, organ prowadzący nadaje jej imię związane 

z tradycjami oraz kierunkiem pracy dydaktycznej i wychowawczej. 
 
3. Nadane imię wchodzi w skład pełnej nazwy przedszkola. 
 
4. Szczegółowy tryb postępowania związany z nadaniem imienia określają odrębne 

przepisy. 
 

5. Organem prowadzącym Przedszkole jest: Wójt Gminy Gościeradów, z siedzibą: 23-275 
Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny 
jest: Lubelski Kurator Oświaty z siedzibą: 20-950 Lublin, ul. 3 Maja 6. 

 
6. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 5 lat.  
 
7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku. 
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Rozdział II 
Cele i zadania Przedszkola 

 
§4 

1. Misją Przedszkola jest dobro dziecka. Przedszkole zapewnienia dzieciom możliwości 
pełnego rozwoju intelektualnego, fizycznego, moralnego i emocjonalnego przy 
przestrzeganiu poszanowania ich godności osobistej oraz wolności wyznania i 
światopoglądu, w zgodzie z zasadami pedagogiki, przepisami prawa i zobowiązaniami 
wynikającymi z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Deklaracji Praw Człowieka oraz 
Deklaracji i Konwencji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych. 

 
2.Nauczyciele powinni dążyć do wszechstronnego rozwoju ucznia jako nadrzędnego celu 

pracy edukacyjnej i wychowawczej. Edukacja przedszkolna polega na harmonijnej 
realizacji przez nauczycieli zadań w zakresie nauczania, kształcenia umiejętności i 
wychowania. Zadania te tworzą wzajemnie uzupełniające się i równoważne wymiary 
pracy każdego nauczyciela. 

§5 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie 

prawo oświatowe, oraz  w przepisach wykonawczych wydanych przez MEN. 
Przedszkole swe cele i zadania wypełnia min. poprzez: realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego i realizację postanowień zawartych w 
Koncepcji Pracy Szkoły Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy. 

 
2. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej, której 

szczegóły określa Rozdział VIII. 
 
3. Celami i zdaniami Przedszkola są: 

a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz 
optymalnych warunków dla prawidłowego ich rozwoju,  

b) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających rozwiązywaniu 
przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych, realizację dążenia dziecka do 
wypowiadania siebie w twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej, 

c) stymulowanie rozwoju wychowanka,  
d) kształtowanie i rozwijanie aktywności i otwartości dziecka wobec siebie, innych 

ludzi i otaczającego go świata, 
e) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, 
f) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego potencjału 

wrodzonego i możliwości rozwojowych, 
g) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie 

więzi uczuciowych z rodziną, 
h) kształtowanie czynnej postawy wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa, w tym 

kształtowanie postaw proekologicznych i prozdrowotnych, 
i) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 
j) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej,  
k) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka, 
l) integrowanie treści edukacyjnych, 
m) organizowanie dla dzieci posiadających orzeczenie o wczesnym wspomaganiu lub 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  zajęć wspomagających 
indywidualny rozwój dziecka zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym zajęć 
rewalidacyjno – wychowawczych, 

n) organizowanie dla dzieci niepełnosprawnych, przyjętych do przedszkola, 
specjalnego trybu wychowania i nauki, 

o) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku 
pomocy specjalistycznej, 
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p) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku 
szkolnym, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze spacery i 
wycieczki),  

q) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.  
 

4. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb 
środowiska z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa i higieny, poprzez takie działania 
jak: 

1) Dyrektor powierza oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności 
od czasu pracy oddziału, 
2) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych możliwości 
dziecka, 
3) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzeń w przedszkolu i na terenie placówki, 
4) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela w przedszkolu oraz w trakcie 
zajęć poza terenem przedszkola, 
5) przed wyjściem i po powrocie do przedszkola nauczyciel obowiązany jest 
sprawdzić stan liczby grupy, 

 
5. Obowiązki nauczyciela przedszkola dotyczące odbierania i wydawania dzieci, określa 

szczegółowo niniejszy statut i jego załączniki. Obowiązkiem nauczyciela jest 
szczegółowe przestrzeganie tych zapisów.  

 
6. Przedszkole za zgodą organu prowadzącego, organizuje dla dzieci nieodpłatne lekcje 

religii. Lekcje religii są organizowane po zakończeniu zajęć wychowania 
przedszkolnego. Dzieci nie uczęszczające na religię są wtedy odbierane przez rodziców 
/ opiekunów prawnych. W przypadku innej organizacji zajęć z religii, przedszkole 
dzieciom nie uczęszczającym na te lekcje zapewnia odpowiednią opiekę. 

 
§5a 

Polityka i wychowanie antydyskryminacyjne 
 

1. Definicja dyskryminacji: zjawiskiem dyskryminacji, określa się wszelkie próby dzielenia 
ludzi ze względu na: płeć, rasę, pochodzenie etniczne, religijne, światopoglądowe, 
niepełnosprawność, wiek itp. Dyskryminacja może przyjmować różne formy i może 
występować w każdym miejscu. Wszelkie przejawy dyskryminacji mają wspólną cechę 
pociągaj za sobą traktowanie ludzi w nierówny sposób z różnych przyczyn, co w 
rezultacie doprowadza do pozbawienia ich równych szans i równego traktowania.  

2. Przedszkole prowadzi w ramach działalności wychowawczej politykę i edukację 
antydyskryminacyjną, dążąc do tego, aby każde dziecko miało zapewnione warunki 
życia i rozwoju w poszanowaniu swojej godności, wolności, odrębności oraz równości 
wobec innych uczniów. 

3. Przedszkole w zakresie polityki i edukacji antydyskryminacyjnej, promuje wartości, 
takie jak: godność, wolność i równość. Przedszkole w zakresie edukacji 
antydyskryminacyjnej rozwija praktyczne umiejętności przeciwdziałania dyskryminacji. 
Przedszkole pokazuje dzieciom, jak skutecznie reagować na zachowania 
dyskryminujące, będąc w pozycji: osoby dyskryminowanej (doświadczającej 
dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami), świadka dyskryminacji, 
osoby dyskryminującej. 

4. Przedszkole podejmuje działania antydyskryminacyjne mające na celu przede 
wszystkim promocję wiedzy na temat: przyczyn i przejawów dyskryminacji, 
budowania świadomości i kształtowania postaw antydyskryminacyjnych poprzez: 
szerzenie idei tolerancji, równości i szacunku. Przedszkole przeciwdziała dyskryminacji 
i przemocy motywowanej uprzedzeniami, miedzy innymi poprzez: wzmocnienie 
postaw obywatelskich i odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom 
dyskryminacji i przemocy. 
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5. Dyrektor szkoły w szeroko rozumianych działaniach administracyjnych stosuje zasady i 
politykę antydyskryminacyjną.  

6. Szczegółowe działania szkoły w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji określa 
Programu Wychowawczy Szkoły – Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy. 

 
 

Rozdział III 
Organy Przedszkola 

 
 

§6 
1. Organami Przedszkola są:  

1) Dyrektor Szkoły, 
2) Rada Pedagogiczna, 
3) Rada Rodziców. 

 
2. Wszystkie funkcjonujące organy Przedszkola korzystają z pełnej autonomii 

wewnętrznej i realizują swoje uprawnienia i obowiązki w granicach określonych w 
ustawie o systemie oświaty. Organy te wchodzą w skład organów Zespołu Szkół im. 
Józefa Twaroga w Księżomierzy. 

 
3. Dyrektor Przedszkola zapewnia warunki organizacyjne działania organów przedszkola 

na poziomie możliwości Przedszkola. 
 

§7 
Dyrektor przedszkola 

1. Dyrektor przedszkola w szczególności: 
1) kieruje działalnością przedszkola oraz jednoosobowo reprezentuje ją na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2 ustawy prawo 
oświatowe; 
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących, jeżeli są zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje i 
powiadamia o tym organ prowadzący oraz nadzór pedagogiczny; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym 
przez radę rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a 
także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę szkoły; 
6)  wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 
7)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych, w tym między 
innymi: 

a) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który 
przedstawia radzie pedagogicznej oraz przedstawia na zebraniach rady 
pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, w 
terminach określonych w przepisach prawa oświatowego, 

b) opracowuje arkusz organizacyjny przedszkola zgodnie z odrębnymi 
przepisami, 

c) zatwierdza zaopiniowany przez radę pedagogiczną, ramowy rozkład dnia, 
przygotowany przez nauczycieli wychowania przedszkolnego, uwzględniający: 
zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb  
zainteresowań i uzdolnień dzieci, niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwania 
rodziców, 
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d) przydziela nauczycielom po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej: stałe prace 
i zajęcia zlecone, jak również  inne zajęcia i czynności wynikające z zadań 
statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające 
potrzeby i zainteresowania uczniów, wynikające z art. 42 ustawy karta 
nauczyciela, 

e) nadzoruje działalność nauczycieli, zespołów nauczycieli uczących w jednym 
oddziale i Komisji Stałych Rady Pedagogicznej, przeprowadzających miedzy 
innymi ewaluację wybranych obszarów działalności szkoły, które określone są 
w planie nadzoru pedagogicznego,  

f) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w 
zakresie, jakości pracy oraz w podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, 

g) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy 
według zasad określonych w odrębnych przepisach, 

h) wypełniania czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie z 
odrębnymi przepisami w tej sprawie, 

i) podejmuje decyzje w sprawie podziału i wypłat świadczeń z funduszu 
socjalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami i przyjętym regulaminem, 

j) podejmuje decyzje w sprawie rozdziału środków na dofinansowanie form 
doskonalenia zawodowego zgodnie z opracowanym planem doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, 

k) udziela urlopów przysługujących nauczycielom i pozostałym pracownikom, 
l) załatwia wszystkie sprawy kadrowe wynikające ze stosunku pracy, 
m) sprawuje kontrolę spełniania obowiązku rocznego wychowania przedszkolnego 

oraz podejmuje w tej sprawie stosowne decyzje, 
n) organizuje przeglądy stanu technicznego obiektów szkolnych, 
o) organizuje prace remontowe w obiekcie przedszkolnym oraz współdziała z 

organem prowadzącym w zakresie prowadzonych prac inwestycyjnych, 
p) odpowiada za prawidłowe prowadzenie kancelarii i dokumentacji przebiegu       

nauczania, 
q) opracowuje regulaminy i procedury wewnątrzszkolne zgodnie z odrębnymi 

przepisami i w ramach kontroli zarządczej. 
8)  współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
9) stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest  
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły; 
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego ucznia; 

11)  współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą, 
sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, 
nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki; 
 

2. Dyrektor przedszkola przyjmuje dzieci do przedszkola. 
 
3. Dyrektor jest przełożonym służbowym i kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych 

w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w 
szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania nauczycieli, zgodnie z opracowaną w ramach kontroli zarządczej, 
procedurą rekrutacji i zatrudniania pracowników pedagogicznych szkoły, oraz 
aktualnymi zapisami prawa; 
2) zwalniania lub ograniczania wymiar zatrudnienia nauczycieli przedszkola, zgodnie 
z mającymi charakter: obiektywny, czytelny, niedyskryminujący i jawny dla 
wszystkich zatrudnionych w szkole nauczycieli opracowanymi kryteriami wyboru 
nauczyciela do zmiany warunków pracy bądź rozwiązania stosunku pracy. Kryteria te 
są podawane do wiadomości nauczycieli na posiedzeniu rady pedagogicznej, na co 
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najmniej rok kalendarzowy, od momentu ich zastosowania w trakcie przygotowania 
przez dyrektora projektu arkusza organizacji szkoły na kolejny rok szkolny;  
3) zatrudniania i zwalniania pracowników administracji i obsługi szkoły, zgodnie z 
opracowanym w ramach kontroli zarządczej, regulaminem naboru pracowników na 
wolne stanowiska pracownicze w szkole oraz aktualnymi zapisami prawa; 
4)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły; 
5)  występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady 
rodziców, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników szkoły lub placówki. 

 
4. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą rodziców i 

radą pedagogiczną. 
 

§8 
Rada Pedagogiczna 

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania oraz opieki. 

 
2. Radę pedagogiczną tworzą: dyrektor przedszkola (szkoły) i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy bez względu na cha-
rakter umowy i wymiar czasu pracy. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również 
brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za 
zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i 
innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły lub placówki. 

 
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola (szkoły). 
 
4. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w 

każdym semestrze w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po 
zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, rady rodziców, organu prowadzącego 
szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

 
5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

 
6. Dyrektor przedszkola przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w 

roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego 
oraz informacje o działalności szkoły. 

 
7. Rada Pedagogiczna funkcjonuje zgodnie z przepisami: ustawy o systemie oświaty i 

ustawy prawo oświatowe które, określą jej kompetencje, obowiązki i uprawnienia. 
 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
1)  zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę rodziców; 
2)  podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów; 
3)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 
szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 
4)  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły; 
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5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu 
doskonalenia pracy szkoły. 

 
9. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1)  organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2)  projekt planu finansowego szkoły; 
3)  wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 
wyróżnień; 
4)  propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom 
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych 
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

 
10. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 8, 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 
stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po  zasięgnięciu opinii organu 
prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne. 

  
11. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i 

przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. 
 
12. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. 
 
13. W przypadku określonym w ust. 12, organ uprawniony do odwołania jest obowiązany 

przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę 
pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku. 

 
14. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

co najmniej połowy jej członków. 
 
15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania rady 

pedagogicznej są protokołowane. 
 
16. Rada Pedagogiczna deleguje przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko 

dyrektora. 
 
17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra 
osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
przedszkola (szkoły). 

 
§9 

Rada rodziców 
1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci i uczniów Zespołu Szkół 

im. Józefa Twaroga w Księżomierzy.  
 
2. Zasady tworzenia rady rodziców określa ustawa prawo oświatowe. 
 
3. W skład rady rodziców wchodzi: 

1)  po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach 
przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału; 
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4. W wyborach, o których mowa w ust. 3, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 
 
5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w 

szczególności: 
1)  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
2)  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad, o których mowa w ust. 3 pkt 

1, oraz przedstawicieli rad oddziałowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, do rady 
rodziców szkoły. 

 
6. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy. 
  
7. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego przedszkole oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z 
wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

 
8. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 9, należy: 

1)  uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły; 

2)  opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2 ustawy prawo 
oświatowe; 

3)  opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły. 
 
9. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły, o którym mowa w art. 26 ustawy prawo oświatowe, program 
ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu 
uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną 
(niniejszy punkt dotyczy jedynie szkoły). 

 
10. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa w ust. 5. 

 
11. Fundusze, o których mowa w ust. 10, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku 
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby 
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców. 

 
§10 

1. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców realizując swoje statutowe zadania 
współpracują ze sobą dla realizacji celów i zadań Przedszkola. 

 
2. W ramach tej współpracy tworzony jest przez Dyrektora obieg informacji służący 

sprawnej realizacji bieżących zadań placówki, a także zapobieganiu tworzeniu się 
sytuacji konfliktowych. 

 
3. Dla zapewnienia sprawnego przepływu informacji między organami wymienionymi w 

§6 ust 1 ustala się obowiązek: 
1) wzajemnego przedkładania do wiadomości wszystkich decyzji dotyczących tych 
obszarów życia Przedszkola, które z mocy ustawy są wspólnym obszarem 
kompetencji, 
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2) informowania Dyrektora przez pozostałe organy Przedszkola o wszelkich 
działaniach mających istotny wpływ na funkcjonowanie i życie Przedszkola. 
 

4. Sytuacje konfliktowe związane z funkcjonowaniem dziecka w Przedszkolu roz-
wiązywane są z udziałem wychowawcy oddziału, jako koordynatora w prowadzonym 
postępowaniu przy udziale Rodziców. 

 
5. W zależności od skali konfliktowej lub w związku z realizacją zadań oświatowych, 

postępowanie wyjaśniające przeprowadza Dyrektor z udziałem przedstawicieli organów 
Przedszkola, w zależności od potrzeb oraz Związków Zawodowych funkcjonujących w 
Przedszkolu. 

 
6. Dyrektor stwarza warunki do rozpatrywania zaistniałych sytuacji konfliktowych na 

zasadzie pełnego, obiektywnego spojrzenia na problem, gwarantuje stronom konfliktu 
swobodę wypowiadania się, przedstawiania dowodów, wgląd w dokumentację sprawy, 
rozwiązuje problem w granicach prawa, gwarantuje stronom możliwość wniesienia 
odwołania, skargi np. do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór 
pedagogiczny, o ile taka procedura jest przewidziana prawem. 

 
7. Wnioski z zaistniałych sytuacji konfliktowych, które miały miejsce w Przedszkolu lub w 

związku z działalnością Przedszkola są przedmiotem analizy Rady Pedagogicznej, 
celem usprawnienia określonego obszaru pracy placówki. 

 
 

Rozdział IV 
Organizacja Przedszkola 

 
§11 

1. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy z dniem 
ustalonym 31 sierpnia następnego roku. Okres przerwy urlopowej w przedszkolu 
określa arkusz organizacji przedszkola.  

 
2. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw 

świątecznych, określają odrębne przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego. 
 
3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora w ustalonym 
terminie, który zatwierdza organ prowadzący. 

 
4. Arkusz organizacji przedszkola określa w szczególności: 

1) liczbę oddziałów; 
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 
3) tygodniowy wymiar zajęć religii, zajęć języka mniejszości narodowej, języka 
mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia są w przedszkolu 
prowadzone; 
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 
5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
kierownicze; 
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz z 
informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 
7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 
stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 
8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 
zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz 
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innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności 
przez pedagoga, psychologa, logopedę i innych nauczycieli. 

 
5. Przedszkole funkcjonuje w okresie ustalonym w arkuszu organizacji. Dzienny czas 

pracy oddziału przedszkolnego wynosi 7 lub 8 godzin. 
 

§12 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 
uzdolnień. 

 
2. Przedszkole jest jednooddziałowe. 
 
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.  
 
4. Zasady przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do Przedszkola okręcają odrębne 

przepisy. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola po przedłożeniu 
orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, lub zaświadczenia lekarskiego 
określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stanu zdrowia, jeżeli warunki 
lokalowo – techniczne Przedszkola umożliwiają uczęszczanie do niego danego dziecka. 

 
§13 

1. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania 
przedszkolnego lub programy nauczania do danych zajęć edukacyjnych z zakresu 
kształcenia ogólnego na dany etap edukacyjny. 

 
2. Program wychowania przedszkolnego i programy o którym mowa w ust.1, może 

obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych w 
podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

 
3. Program wychowania przedszkolnego i programy o którym mowa w ust.1, powinny 

być dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci, dla których są przeznaczone. 
 
4. Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w 

przedszkolu przedstawiony przez nauczyciela lub zespół nauczycieli program 
wychowania przedszkolnego lub programy o którym mowa w ust.1. 

 
5. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, 

stanowią zestaw programów wychowania przedszkolnego. 
 
6. Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego lub 

programy nauczania, o których mowa w ust. 1, stanowią zestaw programów 
wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola lub szkoły jest odpowiedzialny za 
uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 

 
7. W przedszkolu może być realizowany w całości lub w wybranych i dostosowanych do 

potrzeb dzieci przedszkolnych częściach Program Wychowawczy – Profilaktyczny 
Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy (jednolity dla całego zespołu szkół). 
Zasady uchwalania tego programu określa statut szkoły i zespołu szkół. 

 
8. W przedszkolu godzina zajęć trwa 60 minut. Czas trwania zajęć prowadzonych 

dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 
a) dla dzieci w wieku 3 – 4 lat; około 15 minut, 
b) dla dzieci w wieku 5 – 6 lat; około 30 minut. 

 
9. Dzieci korzystają z dwóch posiłków dziennie. 
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10. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców bądź przez 

opiekunów. 
 
11. Opłaty za obiady i opłaty za przebywanie dziecka w przedszkolu dłużej niż 5 

godzin dziennie (według stawki ustalonej uchwałą Rady Gminy Gościeradów), 
wpłacane są na konto wskazane przez przedszkole i mają być dokonywane najpóźniej, 
niż w terminie do 15 – tego dnia następnego miesiąca. 

 
12. Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez Dyrektora i opiekuna oddziału. 

 
 

§14 
1. Do obowiązków rodziców (opiekunów prawnych) dzieci uczęszczających do przedszkola 

należą: 
1) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola – osobiście bądź przez 

upoważnioną przez nich osobę zapewniającą całkowite bezpieczeństwo, 
2) pokrywanie kosztów wyżywienia i kosztów przebywania w przedszkolu dłużej niż 5 

godzin dziennie dziecka, o których mowa w §13 ust 11.  
 
2. W przypadku rażącego nie wywiązywania się rodziców (opiekunów prawnych) z 

obowiązków określonych w ust.2 Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy 
wychowanków. O swej decyzji informuje Rodziców na piśmie. Od decyzji Dyrektora 
przysługuje Rodzicom odwołanie do organu prowadzącego wnoszone na piśmie w 
ciągu 7 dni. W przypadku złożenia odwołania do czasu wydania decyzji przez organ 
prowadzący Dyrektor wstrzymuje wykonanie skreślenia wychowanka.  

 
Rozdział V 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

§15 
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-

obsługowych w miarę potrzeb. 
 
2. Zasady warunki zatrudniania i zwalniania nauczycieli określa ustawa - Karta 

Nauczyciela. Zasady warunki zatrudniania i zwalniania pracowników administracyjno-
obsługowych określa ustawa o pracownikach samorządowych oraz odrębne przepisy. 
W stosunku do nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych w procesie 
zatrudniania i zwalniania, stosuje się: dokumenty, kryteria i procedury, wypracowane 
między innymi w ramach kontroli zarządczej szkoły. 

 
3. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-obsługowych posiadają 

określone zakresy zadań dostosowane do potrzeb szkoły. Pisemne przydziały 
czynności, określające szczegółowo obowiązki oraz zakres odpowiedzialności 
sporządza Dyrektor Szkoły. 

 
3a. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-obsługowych są 

zobowiązani do wspomagania dyrektora i nauczycieli w zakresie zapewnienia dzieciom 
i uczniom bezpieczeństwa. Mają oni obowiązek reagowania w różnych sytuacjach, w 
których zagrożone jest bezpieczeństwo uczniów, naruszone zostały zasady prawa, czy 
ogólnie przyjęte normy dobrego zachowania, oraz powiadomić o tym bezzwłocznie 
nauczycieli i dyrektora szkoły.   

 
3b. Szczegółowe zasady i zakres obowiązków pracowników obsługi i administracji w 

zakresie zapewnienia dzieciom i uczniom bezpieczeństwa i wspomagania w tym 
nauczycieli określą: dokument pn. „Zasady dyżurów szkolnych i opieki nad uczniami 
dla nauczycieli i pracowników obsługi szkoły”, dokument pn.: „Ogólne procedury 
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bezpieczeństwa w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy”, oraz 
zarządzenia dyrektora szkoły.  

 
4. Pracownicy obsługi i administracji Szkoły zobowiązani są do przestrzegania zapisów 

Kodeksu etycznego pracowników niepedagogicznych Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga 
w Księżomierzy. 

 
§16 

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz jest 
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzone jego 
opiece dzieci według obowiązków określonych w ustawie o systemie oświaty, ustawie 
prawo oświatowe i ustawie Karta Nauczyciela, stosowanych przepisach wykonawczych, 
niniejszym Statucie oraz Koncepcji Pracy Szkoły (jednolitej dla całego zespołu szkół). 
Zakres stałych obowiązków w przedszkolu otrzymuje nauczyciel na piśmie. 

 
2. Nauczyciel realizuje program kształcenia, wychowania i opieki zgodnie z przydziałem 

czynności ustalonym na początku roku szkolnego przez Dyrektora w oparciu o arkusz 
organizacyjny, przy uwzględnieniu opinii Rady Pedagogicznej, który obejmuje: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne, 
2) wychowawstwo oddziału, 
3) inne czynności, a w szczególności: opiekę nad salą lekcyjną, organizacjami, 

prowadzenie kroniki, protokołowanie posiedzeń rady pedagogicznej, 
przygotowywanie uroczystości. 

 
3. Zadaniem nauczyciela w szczególności jest: 

1) zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków podczas zajęć 
prowadzonych w Przedszkolu i poza nim, 

2) rzetelne, systematyczne przygotowywanie się do zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 
3) prawidłowa realizacja treści nauczania, 
4) wykorzystywanie w sposób celowy środków dydaktycznych dostępnych w 

Przedszkolu wzbogacanie wyposażenia sali lekcyjnej, dbałość o pomoce oraz sprzęt 
przedszkolny, 

5) informowanie rodziców o osiągnięciach edukacyjnych i wychowawczych dzieci, 
6) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci, ich zdolności i zainteresowań, 
7) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i wiedzy w zakresie nauczanego 

przedmiotu, 
8) prawidłowe dokumentowanie realizowanych zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, 

prawidłowe sporządzanie rozliczeń miesięcznych z wykonanych godzin 
ponadwymiarowych, 

9) planowanie swojej pracy w systemie tygodniowym, miesięcznym, lub półrocznym. 
 
6. W zakresie realizowanych przez siebie zadań nauczyciel posiada uprawnienia do 

doboru programu nauczania dla zajęć edukacyjnych w Przedszkolu, 
 
7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

1) jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej prowadzonych przez siebie zajęć, 
2) skutki wynikłe z braku dostatecznego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci podczas 

ich przebywania w Przedszkolu, 
3) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku dziecka, 
4) stan powierzonego mu sprzętu, urządzeń oraz środków dydaktycznych, ich 

zniszczenie lub stratę spowodowaną brakiem nadzoru i zabezpieczenia. 
 
 

 
§17 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu dzieci. Opieka 
nad dziećmi w przedszkolu jest realizowana w sposób permanentny przez nauczyciela 
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przedszkola, przy czym w przypadku zajęć dodatkowych i religii opiekę nad dziećmi 
przejmuje od nauczyciela przedszkola, nauczyciel prowadzący dane zajęcia, do czasu 
odbioru dziecka przez rodziców / opiekunów prawnych lub innych upoważnionych 
osób, a jej szczegóły określa załącznik Nr1 do niniejszego statutu. 

 
2. Nauczyciel przedszkola rozpoczyna pracę o godzinie 650 jeżeli przedszkole rozpoczyna 

pracę o godzinie 700, lub godzinie 750 kiedy przedszkole rozpoczyna pracę o godzinie 
800, odbierając dzieci od rodziców / opiekunów prawnych, lub innych upoważnionych 
osób. 

   
3. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności  

i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 
aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.  

 
4. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.  
 
5. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany program 

wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.  
 
6. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest 

możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej, analizę gotowości 
dziecka do nauki w szkole.  

 
7. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.  
 
8. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 

służące poznawaniu swoich wychowanków.  
 
9. Nauczyciel i wychowawca przedszkola planuje swoją pracę w systemie tygodniowym, 

miesięcznym, lub półrocznym.  
 
10. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej  
ze strony dyrektora i rady pedagogicznej.  

 
10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, nauczyciel 

otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy 
pracy do jego możliwości.  

 
11. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo 

– edukacyjnych.  
 
15. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę 

pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych 
formach doskonalenia zawodowego. 

 
16. Wychowawca przedszkola w ciągu roku szkolnego organizuje co najmniej 2 zebrania  

z rodzicami oraz w miarę potrzeb spotkania indywidualne. Na bieżąco informuje 
rodziców o wszelkich ważnych aspektach funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

 
17. Wychowawca przedszkola na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z 

programem nauczania i niniejszym statutem przedszkola. 
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Rozdział VI 
Rekrutacja i wychowankowie przedszkola 

 
§18 

Rekrutacja do przedszkola 
 

1.Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy 
Gościeradów. 

 
2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w 

ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 
2) niepełnosprawność kandydata; 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 
2. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 
 
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu, przedszkole nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod 
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak 
najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w 
której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki 
zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ 
prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów. 

 
4. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium 

dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ 
prowadzący w stosunku procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy 
z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 
1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica 
kandydata. 

 
5.Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz 

przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium 
może mieć różną wartość. 

 
6.Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Gościeradów mogą być przyjęci do 

przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1–
6, Gmina Gościeradów nadal dysponuje wolnymi miejscami w przedszkolu. W 
przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy 
przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2–6 stosuje się 
odpowiednio. 

 
7. Pod pojęciem dochodu, o którym mowa w ust. 5, rozumie się dochód, o którym mowa 

w art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, z tym 
że w przypadku przychodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w 
art. 27, art. 30b, art. 30c i art. 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.4)), 
pomniejsza się je o koszty uzyskania przychodu, zaliczki na podatek dochodowy od 
osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów 
uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne. 
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8.Przy obliczaniu dochodu członka rodziny, o którym mowa w ust. 9, bierze się pod 

uwagę przeciętny miesięczny dochód z 3 miesięcy wybranych spośród ostatnich 6 
miesięcy poprzedzających złożenie wniosku, o którym mowa w §18a. 

 
9.Ilekroć w niniejszym rozdziale jest mowa o: 

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci; 
2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez 

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka 
wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 

 
 

§18a 
1.Wniosek o przyjęcie do przedszkola, zwany dalej „wnioskiem”, składa się do dyrektora 

przedszkola. 
 

2. Wniosek zawiera: 
1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku 
braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu 
potwierdzającego tożsamość; 
2) imiona i nazwiska rodziców kandydata, 
3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata, 
4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata, o ile je 
posiadają; 
5) wskazanie kolejności wybranych publicznych przedszkoli, publicznych innych 
form wychowania przedszkolnego albo publicznych szkół w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanych. 

 
2a. Wniosek o którym mowa w ust.2 stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego statutu. 
 
2. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów, o których 
mowa w §18 ust.2, odpowiednio: 

a) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 
b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 
721, z późn. zm.5), 
c) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację 
lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz 
niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 
d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.6)); 

2) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych 
przez organ prowadzący, o których mowa w §18 ust. 4; 
3) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata – jeżeli organ 
prowadzący określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 

 
 
3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d, są składane w oryginale, 

notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z 
art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokumentu. 
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4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b–d, mogą być składane także w 

postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. 
 
5. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 
o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

 
7. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust. 2, w terminie 
wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, 
prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o 
potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te 
okoliczności w terminie 14 dni. 

 
§18b 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku na kolejny rok 
szkolny na wolne miejsca w przedszkolu. 

 
2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny 

deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu lub tej 
innej formie wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin 
rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

 
2a. Wzór deklaracja o której mowa w ust 2, stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego 

statutu. 
 
3. Dyrektor ustala i podaje do publicznej wiadomości terminy przeprowadzania 

postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów. 
 

§18c 
1.W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu, odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 
dyrektorowi przedszkola, uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, 
stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 
§18d 

1. Wniosek o przyjęcie do przedszkola, może być złożony do nie więcej niż trzech 
wybranych publicznych przedszkoli, chyba że organ prowadzący dopuści możliwość 
składania wniosku do więcej niż trzech wybranych publicznych przedszkoli. 

 
2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa się kolejność wybranych publicznych 

przedszkoli, w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych. 
 

 
§18e 

1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola, przeprowadza komisja rekrutacyjna 
powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji 
rekrutacyjnej. 

 
2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej 
wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych, o której mowa w §18f; 
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2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 
kandydatów nieprzyjętych, o której mowa w §18f; 
3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 
§18f 

1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie 
listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 
imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 
niezakwalifikowaniu kandydata do przedszkola. 

 
2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola, jeżeli w wyniku 

postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane 
dokumenty. 

 
3. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do przedszkola. Lista zawiera imiona i nazwiska 
kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 
 
4. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez 

umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola, Listy zawierają imiona i 
nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę 
punktów, która uprawnia do przyjęcia. 

 
5. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany w 

formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego 
komisji rekrutacyjnej. 

 
6. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji 
rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata 
do przedszkola,  

 
7. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica 

kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. Uzasadnienie zawiera przyczyny 
odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, 
oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym. 

 
8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola, odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 
 
9. Dyrektor przedszkola, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o 

którym mowa w ust. 8, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na 
rozstrzygnięcie dyrektora danego publicznego przedszkola, publicznej szkoły lub 
publicznej placówki służy skarga do sądu administracyjnego. 

 
§18g 

1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole, nadal dysponuje 
wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola, przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

 
2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie 
rekrutacyjne. 

 
3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się 

odpowiednio. 
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§18h 
1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz 

dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do 
końca okresu, w którym uczeń korzysta z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. 

 
2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania 

rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu, przez okres roku, chyba że na 
rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola, została wniesiona skarga do sądu 
administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem. 

 
§18i 

Kwalifikacja do oddziału przedszkolnego dzieci przyjętych do przedszkola 
 

1. W przypadku wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym przy szkole podstawowej, po 
zakończonym procesie rekrutacji, do oddziału tego mogą być zakwalifikowane dzieci 5-
letnie, które w trakcie procesu rekrutacji zostały przyjęte do Publicznego Przedszkola 
w Księżomierzy. Kwalifikacji takich dzieci dokonuje się dwuetapowo: 
a) w pierwszym etapie nauczyciele przedszkola i oddziału przedszkolnego w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły, proponują rodzicom dzieci 5-letnich, które 
zostały przyjęte do Publicznego Przedszkola w Księżomierzy  uczęszczanie w danym 
roku szkolnym do oddziału przedszkolnego; 

b) w przypadku, gdy w pierwszym etapie, o którym mowa powyżej, nie nastąpi 
zapełnienie wszystkich wolnych miejsc w oddziale przedszkolnym, dyrektor szkoły 
kwalifikuje do oddziału przedszkolnego dzieci 5-letnie w kolejności urodzenia, od 
najstarszych począwszy w liczbie odpowiadającej liczbie wolnych miejsc w oddziale 
przedszkolnym. O wynikach tej kwalifikacji informowani są zainteresowani rodzice. 

 
2.Celem postępowania kwalifikacyjnego opisanego w niniejszym paragrafie, jest 

maksymalne wykorzystanie wszystkich miejsc w wychowaniu przedszkolnym, jakimi 
dysponuje Szkoła i Gmina Gościeradów. Dzieci przechodzące z przedszkola do oddziału 
przedszkolnego automatycznie odblokowują wolne miejsca w Publicznym Przedszkolu 
w Księżomierzy, co umożliwia realizację zadnia własnego Gminy Gościeradów, jakim 
jest zapewnienie miejsc w wychowaniu przedszkolnym wszystkich dzieciom 
zamieszkałym na terenie Gminy Gościeradów. 

 
§19 

Prawa dziecka 
1. Dziecko ma prawo do: 

1) swobodnego dostępu na zajęcia i właściwie zorganizowanego procesu 
kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Zabronione jest 
ograniczanie prawa do dostępu na zajęcia poprzez wypraszanie dziecka z sali lub 
nie wpuszczanie go na zajęcia, z jakiegokolwiek powodu.  
2) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Przedszkolu zapewniających 
bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psy-
chicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności osobistej, co wymaga od 
nauczycieli nie tylko powstrzymania się od poniżającego traktowania lub karania, 
ale także ochrony jego życia prywatnego i rodzinnego. Zabronione są wszelkie 
działania mogące służyć ośmieszeniu dziecka, które także naruszają jego godność. 
Zabronione jest, zatem karanie cielesne jak i kary o charakterze poniżającym lub 
ośmieszającym, 
3) korzystania z pomocy materialnej ze środków przeznaczonych na ten cel w 
budżecie organu prowadzącego i innych wyspecjalizowanych instytucji, przy czym 
Przedszkole ma obowiązek wspierania dziecka i jego rodziców w uzyskaniu tej 
pomocy, 
4) życzliwego, podmiotowego i godnego traktowania w procesie dydaktyczno-
wychowawczym, 
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5) swobody wyrażania myśli i przekonań oraz wolności wypowiadania poglądów i 
opinii. Każde dziecko ma być traktowane tak samo niezależnie od wyznawanej 
religii.  
6) wiedzy o przysługujących mu prawach, 
7) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w miarę możliwości 
Przedszkola, 
8) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych, sprzętu i środków dydaktycznych. 

 
§20 

Obowiązki dziecka 
1. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko ma obowiązek: 

1) uczestniczyć w zajęciach i zabawach; 
2) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do pracowników oraz 
dzieci w grupie; 
3) postępować odpowiedzialnie w stosunku do własnego życia i zdrowia oraz dbać 
o higienę i własny rozwój; 
4) dbać o wspólno dobre – swoje i kolegów. 

 
 
 

Rozdział VII 
Rodzice przedszkola 

 

§21 
1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do 

uzyskania  informacji dotyczących bezpośredniego funkcjonowania ich dziecka w 
środowisku przedszkolnym, a obowiązkiem przedszkola jest takich informacji udzielić. 

 
2. Informacji o których mowa w ust. 1 udzielają nauczyciele i dyrektor. Są one 

przekazywane na: zebraniach ogólnych, wywiadówkach i indywidualnych 
konsultacjach oraz w rozmowach z nauczycielami i dyrektorem. 

 
3. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do 

korzystania ze wszelkiej pomocy, jaka kierowana jest do nich i ich dzieci, za 
pośrednictwem szkoły, ze strony samorządu, Państwa, czy organizacji 
pozarządowych. 
 

4. Dla dzieci będących w trudnej sytuacji materialnej: rodzice, nauczyciele i dyrektor 
mogą wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej lub 
doraźnej.  

 
5. Reprezentantem wszystkich rodziców / opiekunów prawnych jest Rada Rodziców, 

której kompetencje są określone w niniejszym statucie.    
 

§22 
1. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez rodziców lub 

prawnych opiekunów obowiązku ustalonych zasad przyprowadzania i odbierania dzieci 
z przedszkola. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci określa regulamin, który 
stanowi załącznik Nr1 do niniejszego statutu, do którego przestrzegania 
automatycznie zobowiązują się rodzice / opiekunowie prawni, zapisując dziecko do 
przedszkola. 

 
2. Rodzice w pierwszych dniach każdego roku szkolnego, lub przy zapisie dziecka do 

przedszkola, składają do nauczyciela przedszkola upoważnienie do odbioru dziecka z 
przedszkola na dany rok szkolny, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego statutu. 
W upoważnieniu tym oświadczają też, o znajomości zasad, określonych w §23, 
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niniejszego statutu. Podpisane przez rodziców / opiekunów prawnych upoważnienia są 
przekazywane przez nauczyciela przedszkola do dyrektora. 

 
3. W przypadkach kiedy dziecko ma zostać odbierane przez osobę inną niż osoba 

wymieniona w upoważnieniu, którym mowa w ust. 2, rodzice /opiekunowie prawni 
przed przekazaniem dziecka tej osobie, mają obowiązek złożyć do nauczyciela 
przedszkola lub dyrektora, jednorazowe upoważnienie do odbioru dziecka z 
przedszkola, które stanowi załącznik nr 3 do niniejszego statutu. 

 
4. Dziecko nie może być odbierane przez rodziców lub opiekunów będących pod 

wpływem alkoholu.  
 

§23 
1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają obowiązek 

terminowego i punktualnego posyłania dzieci do przedszkola i zapewnienia im 
odpowiedniej opieki w trakcie drogi do i z przedszkola. 

 
2. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola, przyjmują do 

wiadomości i są tego świadomi, że przebywanie ich dzieci na terenie szkoły i 
przedszkola np.: na boisku szkolnym przy szkole, placu zabaw przy szkole, placu 
zabaw przy przedszkolu itp., poza godzinami zajęć organizowanych przez szkołę i 
przedszkole tj. np.:  
a) przed  i po zakończonych zajęciach lekcjach, dodatkowych i innych, 
b) przed i po zbiórkach na wyjazdy organizowane przez szkołę, 
c) przed i po zajęciach w ramach wypoczynku letniego, czy zimowego, oraz: 
d) w okresach przerw w pracy szkoły, gdy szkoła nie organizuje żadnych zajęć 

(wakacje, ferie itp.), 
odbywa się na wyłączną ich odpowiedzialność, a jedynym obowiązkiem przedszkola i 

szkoły w takim przypadku, jest zapewnienie należytego stanu technicznego obiektu. 
 
3. Do obowiązków rodziców / opiekunów prawnych należy zapewnienie dzieciom 

niezbędnego wyposażenia przedszkolnego jak np. podręczniki, zeszyty, obuwie 
zastępcze i inne przybory i pomoce przedszkolne. 

 
4. Rodzice na początku uczęszczania ich dziecka do przedszkola składają deklarację 

dotyczącą ich zgody na wykorzystywanie wizerunku ich dziecka na stronach 
internetowych szkoły w celu promocji szkoły. Zgoda na wykorzystanie wizerunku 
dziecka stanowi załącznik Nr 6 do niniejszego statutu. 

 
5. Rodzice, którzy złożyli deklarację o której mowa w pkt. 6, mogą ją w każdej chwili 

wycofać, składając do Sekretariatu Szkoły pisemne oświadczenie.  
 

§23a 
1. Rodzice i ich dzieci mają prawo do korzystania z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół w 

Księżomierzu. 
 
 
 

Rozdział VIII 
Pomoc psychologiczno pedagogiczna 

 
§24 

1. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc 
psychologiczno- pedagogiczną. 
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2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku w Przedszkolu polega na 
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia. 
 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dziecka i 
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 
zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. 

 
§25 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu jest dobrowolne i 
nieodpłatne. 
 

§26 
1. Szczegółowe zasady pomocy psychologiczno – pedagogicznej udzielanej przez 
Przedszkole określa Regulaminu udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
uczniowi w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy. 

 

 
Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 
 

§27 
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Przedszkole jest samorządową jednostką budżetową. 
 
3. Zasady prowadzenia przez Przedszkole gospodarki finansowej i materialnej określają 
odrębne przepisy. 

 

§28 
1. W sprawach statutowo nie uregulowanych mają zastosowanie odpowiednie przepisy, a 
w szczególności zawarte w ustawie o systemie oświaty oraz wydane na jej podstawie 
akty prawne. 

 
§29 

1. Zmiany w Statucie mogą być dokonywane w sytuacji, gdy: 
1) zapisy Statutu będą sprzeczne z przepisami oświatowymi wydanymi po wejściu 
w życie Statutu, 
2) wprowadzenie poprawki i uzupełnienia pozwolą na bardziej szczegółowe ujęcie 
postanowień w nim zawartych., 
3) stosowne zalecenia wydał organ kontrolny, 
4) społeczność przedszkolna dojrzała do nowych rozwiązań, które chce wpisać do 
Statutu. 
 

2. Z inicjatywą zmian w Statucie może wystąpić każdy organ Przedszkola. 
 
3. Wprowadzane zmiany wymagają procedury ustalonej w art. 42 ust. 1 ustawy o 
systemie oświaty. 
 
4. Niniejszy tekst jednolity statutu obowiązuje od dnia 2 grudnia 2019 roku. 
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Załączniki do statutu: 
 
 

Załącznik nr1 - REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z 
PRZEDSZKOLA 

Załącznik nr2 - UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
Załącznik nr3 - JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z 

PRZEDSZKOLA 
Załącznik nr4 - WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

W KSIĘŻOMIERZY 
Załącznik nr5 - DEKLARACJA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) o kontynuowaniu 

wychowania przedszkolnego przez dziecko  
Załącznik nr6 - ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

 
 

 
 
 
 
Księżomierz 2 grudnia 2019 r. 
Dyrektor szkoły: Krzysztof Wronka 
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Załącznik nr1 – str1  

do Statutu Publicznego 

Przedszkola w Księżomierzy 

 

 
REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA 

 
1. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby, przyprowadzają 
dzieci do przedszkola w godzinach: od 650 do 700 – jeżeli przedszkole rozpoczyna prace o 
godzinie 700, a rodzice chcą skorzystać z opieki przed rozpoczęciem zajęć: lub od 750 do 
800– jeżeli przedszkole rozpoczyna prace o godzinie 800. W wyjątkowych i uzgodnionych 
sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu nauczyciela o 
późniejszym przybyciu dziecka. 

 
2. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby, odbierają dzieci 
z przedszkola w godzinach od 1255 do 1305, lub od 1455 do 1505 (dzieci przebywające 7 lub 
8 godzin w przedszkolu), lub w przypadku innych zajęć dodatkowych, gdy takie byłyby 
organizowane, od 5 minut przed zakończeniem i do 5 minut po zakończeniu tych zajęć. 
W wyjątkowych i uzgodnionych sytuacjach w dowolnym czasie, po wcześniejszym 
poinformowaniu nauczyciela o wcześniejszym odebraniu dziecka.  
 
3. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby są 
odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i do domu.  
 
4. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez nich osoby, osobiście 
powierzają dziecko nauczycielowi. Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko 
od momentu jego wejścia do sali.  
 
5. Nauczyciel odbierający dziecko od rodzica / opiekuna lub innej upoważnionej przez 
nich osoby, ma obowiązek zwrócenia uwagi, czy wnoszone przez dziecko zabawki lub 
inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, mogących stworzyć zagrożenie.  
 
6. Dziecka chorego, lub którego stan uzasadnia podejrzenie o chorobę nie należy 
przyprowadzać do oddziału. Rodzice / opiekunowie prawni lub inne upoważnione przez 
nich osoby przyprowadzające dziecko, mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych 
dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat.  
 
7. Dziecko może być odbieranie z przedszkola jedynie przez: rodziców /opiekunów 
prawnych lub inne upoważnione przez nich osoby.  
 
8. Wypełnione upoważnienia do odbioru dzieci na dany rok szkolny (załącznik nr2), 
rodzice osobiście przekazują nauczycielowi przedszkola lub bezpośrednio dyrektorowi. 
Upoważnienie może być w każdej chwili odwołane bądź zmienione przez rodziców / 
opiekunów prawnych.  
 
9. Za osoby zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo uważa się osoby pełnoletnie 
oraz posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.  
 
10. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka, jeżeli jej tożsamość nie jest znana 
nauczycielowi, powinna posiadać przy sobie dowód osobisty lub inny dokument 
tożsamości i okazać go na żądanie nauczyciela.  
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Załącznik nr1 – str2  

do Statutu Publicznego 

Przedszkola w Księżomierzy 

 

 
11. Na telefoniczną prośbę rodzica / opiekuna prawnego, czy innej osoby, dziecko nie 
może być wydane. Wyjątek mogą stanowić sytuacje rzeczywiście nadzwyczajne i nie 
dające się w żaden sposób przewidzieć, wtedy gdy nauczyciel stwierdzi, że tożsamość 
osoby dzwoniącej: rodzica / opiekuna prawnego nie budzi zastrzeżeń, może wydać 
dziecko wskazanej przez nich osobie. Na tę okoliczność nauczyciel sporządza odręczną 
notatkę w której umieszcza: datę i godzinę rozmowy telefonicznej, dane dziecka, dane 
rodzica / opiekuna prawnego, który prosi o wydanie dziecka, przyczynę odbioru dziecka 
przez wcześniej nieupoważnioną osobę, dane osoby dorosłej, której wydano dziecko, 
godzinę odbioru przez te osobę dziecka z przedszkola i podpis osoby odbierającej 
dziecko. Nauczyciel przed wydaniem dziecka, jest obowiązany sprawdzić tożsamość 
osoby odbierającej dziecko. Notatkę tą nauczyciel przekazuje jak najszybciej 
dyrektorowi. W przypadku gdy, cokolwiek wzbudzi niepewność, lub zaniepokojenie 
nauczyciela, dziecka nie należy wydawać i postępować zgodnie z wytycznymi niniejszego 
regulaminu. 
 
12. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 
zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 
dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie itp.).  
 
13. Personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko do czasu wyjaśnienia sprawy. 
W tym przypadku należy wezwać drugiego rodzica, opiekuna prawnego dziecka, lub 
upoważnioną osobę. Jeżeli jest to niemożliwe personel szkoły ma prawo wezwać policję.  
 
14. Życzenie rodziców/opiekunów dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z 
rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe, którego kopię należy złożyć u 
dyrektora.  
 
15. Rodzice lub upoważnione osoby odbierają dziecko osobiście od nauczyciela.  
 
16. W miesiącach, gdy dzieci przebywają na świeżym powietrzu np. na placu zabaw itp. 
nauczyciel wymaga od rodzica i dziecka, aby fakt odebrania był zaakcentowany przez 
wyraźne pożegnanie się z nauczyciela mającego je pod opieką (odbiór dziecka zgłaszany 
nauczycielowi mającemu je pod opieką).  
 
17. Obowiązkiem nauczycieli jest upewnienie się, czy dziecko jest odbierane przez osobę 
wskazaną w oświadczeniu, lub przez osobę o której mowa w pkt 11 niniejszego 
regulaminu.  
 
18. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko pozostające na terenie 
przedszkola także pod opieką rodziców/opiekunów lub osób legitymowanych do 
sprawowania opieki nad dzieckiem.  
 
19. W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola 
nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców / opiekunów prawnych 
lub osoby upoważnione do odbioru o zaistniałym fakcie.  
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20. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, tel. 
komórkowy) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców / opiekunów 
prawnych lub innych upoważnionych przez nich osób, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w 
przedszkolu ½ godziny. Po upływie tego czasu nauczyciel powiadamia dyrektora szkoły. 
Dyrektor podejmuje decyzję o poinformowaniu najbliższego komisariatu policji o 
niemożliwości skontaktowania się z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka. Przy czym 
½ godziny, którą oczekuje nauczyciel, osoby odbierające dziecko, nie mogą traktować, 
jako dodatkowego czasu na odbiór dziecka, a sytuację tę należy traktować jako 
wyjątkową. W przypadkach powtarzających się spóźnień w odbiorze dziecka, szkoła 
będzie zmuszona wystąpić do właściwych organów prawnych z odpowiednim 
zawiadomieniem o niewłaściwe sprawowanie opieki rodzicielskiej.   
 
21. W przypadku braku możliwości powiadomienia dyrektora, nauczyciel sam podejmuje 
decyzję o powiadomieniu policji.  
 
22. Za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziału 
przedszkolnego odpowiedzialni są: rodzice / opiekunowie prawni oraz upoważnione przez 
nich osoby oraz nauczyciel prowadzący zajęcia w przedszkolu. 
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UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

 
Upoważniam w roku szkolnym …………… / …………. do odbioru mojego dziecka z oddziału 

(rok szkolny) 

 

przedszkolnego ...................................................................... następujące osoby:                                                                
(imię i nazwisko dziecka) 

 

 
1. .........................................................................................................................................  
                                        ( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa, telefon)  

 

2. .........................................................................................................................................  
                                       ( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel ,stopień pokrewieństwa, telefon)  

 
3. .........................................................................................................................................  
                                      ( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa, telefon)  

 

4. .........................................................................................................................................  
                                      ( imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, pesel, stopień pokrewieństwa, telefon)  

 
UWAGA – Proszę wpisać także rodziców /opiekunów: 

 

Oświadczam, że ponoszę pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo mojego dziecka w drodze do 

przedszkola i z przedszkola.  

 

Oświadczam też, iż znane mi są zapisy §23, Statutu Publicznego Przedszkola w Księżomierzy 

tj.: 
§23 

1. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają obowiązek terminowego i 

punktualnego posyłania dzieci do przedszkola i zapewnienia im odpowiedniej opieki w trakcie drogi do i z 

przedszkola. 

2. Rodzice / opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola, przyjmują do wiadomości i są tego 

świadomi, że przebywanie ich dzieci na terenie szkoły i przedszkola np.: na boisku szkolnym przy szkole, 

placu zabaw przy szkole, placu zabaw przy przedszkolu itp., poza godzinami zajęć organizowanych przez 

szkołę i przedszkole tj. np.:  

a) przed  i po zakończonych zajęciach lekcjach, dodatkowych i innych, 

b) przed i po zbiórkach na wyjazdy organizowane przez szkołę, 

c) przed i po zajęciach w ramach wypoczynku letniego, czy zimowego, oraz: 

d) w okresach przerw w pracy szkoły, gdy szkoła nie organizuje żadnych zajęć (wakacje, ferie 

itp.), 

odbywa się na wyłączną ich odpowiedzialność, a jedynym obowiązkiem przedszkola i szkoły w takim przypadku, 

jest zapewnienie należytego stanu technicznego obiektu. 

 

 

Księżomierz ......................................  
                                                  (data) 

...........................................................  
                                                                                                                       (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego, telefon) 
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JEDNORAZOWE UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 
 

 

 

W dniu …………………..…… upoważniam Pani/Panią ………………………..  
                                                  (data)                                                                                                 (imię i nazwisko) 

 

………………………………………... legitymującą się dokumentem 

tożsamości  
                             (imię i nazwisko cd.) 
 

.………………………………………….. do odbioru z przedszkola mojego 

dziecka/ 
                (nr. dow. osob. lub innego dokumentu, telefon) 

 

/podopiecznego ………………………………………………………….  
                                                                                                         (imię i nazwisko dziecka) 

 

Jednocześnie oświadczam, że przyjmuję na siebie pełne konsekwencje związane 

z bezpieczeństwem dziecka w drodze do szkoły oraz w drodze do domu i 

ponoszę odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo mojego dziecka pod 

opieką wskazanej przeze mnie osoby.  
 

 

 

 

Księżomierz ......................................  
                                                  (data) 

                                                                                             ................................................................  
                                                                                                                     (czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego, telefon) 
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WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO  

PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W KSIĘŻOMIERZY 

na rok szkolny ……./……… 

 

Dane dziecka 
 

Imię i nazwisko dziecka 

 

 

Data urodzenia dziecka 

 

PESEL dziecka  
( w przypadku braku PESEL seria i numer 

paszportu lub innego dokumentu 

potwierdzającego tożsamość) 

 

 

Dane o rodzinie dziecka 
Imiona i nazwiska rodziców (opiekunów 

prawnych) 

 

 

Adres zamieszkania rodziców (opiekunów 

prawnych) 

 

 

Adres zamieszkania dziecka  
(jeżeli jest inny niż rodziców – opiekunów prawnych) 

 

 

Numery telefonów kontaktowych do 
rodziców (opiekunów prawnych) 

 

 

Adres poczty elektronicznej do rodziców 
(opiekunów prawnych) – ile posiadają 

 

 

 

Dane o wybranych przedszkolach 
W przypadku składnia wniosków do 3 różnych 

przedszkoli, proszę wpisać nazwy przedszkoli – w 

kolejności od najbardziej do najmniej 

preferowanych. Jeżeli rodzic składa tylko jeden 

wniosek do Publicznego Przedszkola w 

Księżomierzu – proszę wpisać tylko: Księżomierz 

 

 

 

 

 

 

 

 
Do wniosku dołącza się oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie niżej wymienionych 

dokumentów (pkt.2-4) – jeżeli zostały wydane (oraz wymienione w pkt1. oświadczenie): 

1. oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność oznacza rodzinę 

wychowującą troje i więcej dzieci), 

2. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane ze względu na niepełnosprawność, 

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

równoważne w  



 30 

Załącznik nr4- str2  

do Statutu Publicznego Przedszkola  

w Księżomierzy 
 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, 

3. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka 

wspólnie z jego rodzicem, 

4. dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą. 

 

Dodatkowe informacje o dziecku np. stała choroba, wady rozwojowe dziecka, przyjmowane 

ustawicznie leki itp.:  

………………………………………………………………………………………………….  

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

W przypadku zakwalifikowania dziecka do przedszkola zobowiązuję się do: 

1) Przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola w wyznaczonych godzinach. 

2) Przestrzegania zapisów Statutu Publicznego Przedszkola w Księżomierzy 

3) Terminowego uiszczania opłat czesnego. 

4) Terminowego uiszczania opłat za posiłki. 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia: 
 

                                                                                                …………………………                                                         

…………………………… 
                  (miejscowość, data)                                                                                                                 (podpis rodzica, opiekuna) 

 

Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej 
 

Komisja na posiedzeniu w dniu …………..……………… 
 

a) zakwalifikowała dziecko ………………………………………………………………  
                                                                                                                    ( imię i nazwisko dziecka)  
do przedszkola od dnia 1 września …….. roku. 
 

 

b) nie zakwalifikowała dziecka …………………………………………………….……                                                 
                                                                                                                      ( imię i nazwisko dziecka) 

 

z powodu……………………………………………………………………………………….., 

 

 

                  Podpisy członków Komisji:           
 

………………………………….. 

 

…………………………………..             

 

                                                                                           

 Podpis przewodniczącego Komisji: 
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DEKLARACJA RODZICA (OPEIKUNA PRAWNEGO) 

o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dziecko  
w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym 

w Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy 
w roku szkolnym ………/………. 

 

 

…………………………………….…………………………….. 
                                 (imię i nazwisko dziecka) 

 
 

……………………………………………… 
                   (data urodzenia dziecka) 

 
Deklaruję, że moje dziecko (podopieczny), uczęszczające w obecnym roku szkolnym 

(……/……), do przedszkola lub oddziału przedszkolnego, w Zespole Szkół im. Józefa 

Twaroga w Księżomierzu, w następnym roku szkolnym ………. /……… , będzie 

kontynuowało wychowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w 

Zespole Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy.  

 

 

 

…………………….              …………………………………………………. 
           (data)                              (czytelny podpis rodzica – opiekuna prawnego) 
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ZGODA NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU DZIECKA 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych 

zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowany podczas zajęć i uroczystości 

zorganizowanych przez Zespół Szkół im. Józefa Twaroga w Księżomierzy oraz związanych z 

uczestnictwem szkoły w: programach, projektach, zawodach, konkursach i innych 

wydarzeniach. Ponadto wyrażam zgodę na umieszczanie i publikowanie prac wykonanych 

przez moje dziecko na stronie internetowej szkoły i profilach internetowych zarządzanych 

przez szkołę oraz w mediach w celu informacji i promocji Zespołu Szkół im. Józefa Twaroga 

w Księżomierzy.  

Imię i nazwisko ucznia 

(uczniów) 

Imię i nazwisko rodzica/ 

opiekuna prawnego*   

Czytelny podpis 

rodzica/opiekuna 

prawnego* 

 

 

  

 

*niepotrzebne skreślić 

Księżomierz, dnia………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


