
Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2011 
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 

„Pod Muchomorkiem” w  Babimoście 
z dnia 1 września 2011 r. 

 
Nowelizowany dnia 15  stycznia 2013 r. 

Zarządzenie Nr 7/2013  
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola  

„Pod Muchomorkiem ”w Babimoście 
z dnia 15 stycznia 2013 r. 

 
Nowelizowany dnia  1 września 2015 r. 

Zarządzenie Nr 1/2015 
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 

„Pod Muchomorkiem” w Babimoście 
z  dnia 1 września 2015 r. 

 
Nowelizowany dnia 1 września 2016 r. 

 Zarządzenia Nr2/2016 
Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 

 „Pod Muchomorkiem” w Babimoście 
z dnia 1 września 2016 r. 

 
 
 
 
 

STATUT 
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA 

„POD MUCHOMORKIEM” 
 W BABIMOŚCIE 
 

 

 

 

 

 



Statut Niepublicznego Przedszkola  

 „Pod Muchomorkiem” w Babimoście 

 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
§ 1. 

1.Przedszkole „Pod Muchomorkiem” jest niepubliczną placówką 

wychowania przedszkolnego, działającą na podstawie wpisu do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych , która:  

1) Zapewnia warunki każdemu dziecku do jego wszechstronnego 
rozwoju;  

2) Realizuje programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do 

użytku przez dyrektora przedszkola,  

3) Prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności, 

4) Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w 

odrębnych przepisach . 
 

§ 2. 

Przedszkole prowadzi mgr Tadeusz Wróbel- organ prowadzący. 

 

§ 3. 

 Przedszkole mieści się w budynku przy ul. Konstytucji 3 Maja 5,               
budynku należącym do Gminy Babimost.   

 

§ 4. 

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Lubuski Kurator 

Oświaty. 

§ 5. 

1. Przedszkole używa nazwy : Niepubliczne Przedszkole                      

„Pod Muchomorkiem”   

 2. Nazwa w pełnym brzmieniu używana jest na pieczęciach.  
  

 

§ 6. 

1. Źródłami finansującymi działanie przedszkola są: 

1) Opłaty miesięczne rodziców tzw. partycypacja;  



2) Dotacje z budżetu Gminy Babimost  zgodnie z obowiązującymi 

przepisami;  

3) Dopuszcza się sponsoring od osób prawnych i fizycznych.  
 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 7. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania  określone w Ustawie o systemie 

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności 
podstawie  programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Celem Przedszkola jest: 

1) Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, ich uzdolnień oraz 
kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w 

codziennych sytuacjach i  w dalszej edukacji; 

2) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, 

żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

3) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w 
nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego znoszenia 

stresów i porażek; 

4) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych , które są niezbędne 

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

5) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie 

oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i 
intelektualnych; 

6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; 

7) Zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

8) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, 
przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności 

prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

9) Wprowadzanie dzieci w świat wartości  estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy 
teatralne oraz sztuki plastyczne; 

10) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej oraz 
postawy patriotycznej; 

11) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez 

wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także 
kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne ; 

12) Sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb i 
możliwości przedszkola; 

13) Współdziałanie z rodziną , pomaganie jej w wychowywaniu 
dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej. 

 
 



§ 8. 

1. Zadaniem Przedszkola jest: 

1. Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze   

         akceptacji i bezpieczeństwa, odpowiednio do potrzeb dziecka. 
2. Dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;  

3. Wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na 
poznawanie samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno –

kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacającej zasób jego własnych 
doświadczeń;  

4. Inicjowanie poczucia tożsamości ze wzorami i normami 
postępowania oraz uczenie współodpowiedzialności za własne 

zachowanie;  

5. Zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwości 

dziecka;  

6. Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 
narodowej, etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie 

postaw tolerancji dla odmienności kulturowej i narodowościowej. 

7. Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

8. Realizowanie zadań we współdziałaniu z rodzicami poprzez 
wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawaniu 

możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjecie wczesnej 
interwencji specjalistów; 

9. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, a w przypadku 

dziecka niepełnosprawnego (przyjętego po przedłożeniu orzeczenia z 
uwzględnieniem możliwości i warunków przedszkola) – ze 

szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w 
atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki 

umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej. 
 

§ 9. 

 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i 

sposoby oddziaływań odpowiednio do wieku dziecka i jego możliwości 
rozwojowych ,potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem  istniejących 

warunków lokalowych i obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i 
higieny: 

    1) Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w  przedszkolu  
oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel; 

    2) Opiekę nad dziećmi w drodze z domu do przedszkola i z powrotem 
sprawują rodzice (opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione na 

piśmie, mogące zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo; 
     3) W czasie trwania zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych 

odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te 
zajęcia. 

 



 

Rozdział III 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

§ 10. 

    1.Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny. 

2.Termin przerwy ustala dyrektor w porozumieniu z rodzicami , oraz 

dyrektorem pedagogicznym.  

3. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci (np: ferie szkolne 

,zachorowania itp. )nauczyciele prowadzą zajęcia w grupach  
łączonych. 
  

§ 11. 

1. Przedszkole pracuje w godzinach: od godziny 630 do godziny 1600 w dni 
robocze od poniedziałku do piątku. 

2. Czas pracy przedszkola wynosi : 

    1)  9,5 godzin dziennie, w tym nie mniej niż 5 godzin przeznaczonych 
na realizację podstawy programowej;   

    2) 5,5 godziny ,zwłaszcza dla dzieci realizujących obowiązek rocznego 
przygotowania przedszkolnego w tym 5 godzin przeznaczonych na 

realizację podstawy programowej.   
 

3. Czas pracy przedszkola w ciągu tygodnia wynosi pięć dni.  
     

 

§ 12. 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z 
zastrzeżeniem ust.2 ,2a i 2b 

    2. Dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu 

odroczono realizację obowiązku szkolnego może uczęszczać do 
przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowego, w którym kończy 9 lat;  

   2a. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach do przedszkola może 

uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. Decyzję o jego przyjęciu 
podejmuje dyrektor pedagogiczny przedszkola; 

   2b. Sprawy sprzeczne rozwiązuje dyrektor – organ prowadzący. 

3.Szczególne przypadki przyjęcia do przedszkola dziecka w wieku 2,5lat 
to:  

1) sytuacja rodzinna; 

2) sytuacja prawna dziecka ( np. adopcja, rodzina zastępcza); 

    3) sytuacja materialna ( np. podjęcie pracy przez rodziców); 

4) szybki intensywny rozwój dziecka, które już dorosło do przedszkola i 
czuje potrzebę kontaktu z dziećmi. 



4.Dziecko w wieku 6 - lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania 

przedszkolnego . 

5.Dziecko w wieku 7 - lat ,które posiada opinię o odroczeniu od obowiązku 

szkolnego wydaną przez Poradnię Psychologiczno Pedagogiczną  , spełnia 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego w kolejnym roku 

szklonym w przedszkolnym. 
 

 

 

§ 13. 

1. Godzina zajęć w przedszkolu wynosi 60 minut.  

2. Na życzenie rodziców i za ich zgodą prowadzone są w przedszkolu  

zajęcia dodatkowe / religia/ i nadobowiązkowe np. nauka języka 
angielskiego,  rytmika , taniec,  zajęcia logopedyczne.  Zajęcia te trwają:  

         1) u dzieci w wieku 3–4 lat — ok. 15 min; 

         2) u dzieci w wieku 5–6 lat — ok. 30 min. 

 

§ 14. 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział               
złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku. 

2. Przedszkole jest wielooddziałowe. 

3. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i 
możliwości organizacyjnych placówki może ulegać zmianie. 

4. Liczba dzieci w oddziale może przekroczyć 25 osób co jest 
uwarunkowane potrzebami społecznymi , przyjęciem do przedszkola dzieci 

realizujących obowiązek przedszkolny .  

5. Opiekę nad każdym oddziałem dyrektor pedagogiczny powierza  

jednej nauczycielce.  

6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i 
dydaktycznej, oddziałem opiekuje się co najmniej jeden ten sam 

nauczyciel przez cały czas uczęszczania dziecka do przedszkola.  

 

§ 15. 

1. Dziecko może uczestniczyć w zajęciach religii na życzenie rodziców. 
Dzieci, nie uczęszczające  na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela. 

2. Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i 

zatwierdzonych przez właściwe władze kościelne.  

3. Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w 

odrębnych przepisach.  

 

§ 16. 

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej 
przez:  

1) Organizowanie pracy wspomagającej rozwój dziecka ze 

specyficznymi trudnościami w uczeniu się; 



2) realizowanie zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach wydanych 

przez właściwą poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

3) rozwijanie zainteresowań dzieci; 

4) organizowanie pracy wspomagającej rozwój dziecka; 

5) indywidualizowanie pracy z dzieckiem oczekującym pomocy; 

6) diagnozowanie środowiska rodzinnego; 

7) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami; 

8) organizowanie różnych form współpracy w ramach pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej; 

9) udzielanie pomocy nauczycielom w dostosowaniu wymagań 

edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów 

nauczania do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego  
stwierdzono specyficzne trudności; 

10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów                         

wychowawczych. 

2. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej 

dzieciom i rodzicom regulują odrębne przepisy. 

3. Udzielanie pomocy psychologiczno pedagogicznej dzieciom i rodzicom 

odbywa się zgodnie z procedurą udzielania pomocy psychologiczno 
pedagogicznej w Niepublicznym Przedszkolu „Pod Muchomorkiem”       

w Babimoście. 

§ 17. 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w 

oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego oraz 
dopuszczone do użytku przez dyrektora pedagogicznego przedszkola 

programy wychowania przedszkolnego. 

2. W przedszkolu wyboru programu wychowania przedszkolnego dokonuje 

nauczyciel (nauczyciele ), któremu powierzono opiekę nad danym 
oddziałem. 

3.Program wychowania przedszkolnego  dopuszcza do użytku w danym 

przedszkolu dyrektor pedagogiczny  przedszkola po zasięgnięciu opinii 
rady pedagogicznej. 

4.W czasie trwania zajęć dodatkowych i nadobowiązkowych 
odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te 

zajęcia. 

5.Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5   

godzin dziennie uwzględniając ramy czasowe realizacji podstawy 
programowej . 

 

 

§ 18. 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym 

roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola 
opracowany przez dyrektora  pedagogicznego. Arkusz organizacyjny 

zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 



2. Arkusz może być okazywany pracownikom kuratorium oświaty 

sprawującym nadzór pedagogiczny oraz pracownikom wydziału 
oświaty. 

3.  Arkusz określa: liczbę dzieci, liczbę pracowników pedagogicznych i 
niepedagogicznych, ogólną liczbę godzin, czas pracy poszczególnych 

oddziałów. 

 

§ 19. 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, 

zawierający ramy czasowe realizacji podstawy programowej i zajęć 
dodatkowych,  ustalany przez dyrektora pedagogicznego 

przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem 
zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych 

opiekunów). 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym 

powierzono opiekę nad danym odziałem, ustalają dla tego oddziału 
szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci.  

 

 § 20. 

1.Szczegółowe zasady organizacji przedszkola zapewniające 

bezpieczeństwo dzieciom w przedszkolu : 

1) Placówka zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie 
ich pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem. 

Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod 
względem fizycznym, jak i psychicznym oraz stosuje w swoich 

działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 
2) Dziecko uczęszczające na zajęcia dodatkowe, zajęcia 

nadobowiązkowe organizowane w przedszkolu jest  pod opieką 

osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć, która odpowiada 
za ich bezpieczeństwo. 

3) Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności 
nauczyciel zobowiązany jest poprosić o pomoc innego pracownika 

przedszkola. 
4) W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola w 

celu zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, nauczyciel powinien 
zapewnić wymaganą liczbę opiekunów, zgodnie z Regulaminem 

Spacerów i Wycieczek obowiązującym w przedszkolu. 
5) Na czas trwania wycieczek nauczyciel, dyrektor – organizatorzy, 

zapewniają dzieciom opiekę angażując personel przedszkola, a w 
razie potrzeby (np. niepełnosprawność dziecka, dziecko wymagające 

dodatkowej opieki rodzica) mogą korzystać z pomocy rodziców. Nie 
zwalnia to nauczyciela z odpowiedzialności za bezpieczeństwo 

wszystkich dzieci. Szczegółowe zasady organizowania wycieczek 

określa Regulamin Spacerów i Wycieczek Niepublicznego 
Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w Babimoście obowiązujący w 

przedszkolu. 



6) W sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka 

wzywane jest pogotowie. Jednocześnie o zdarzeniu informowani są 
rodzice. 

7) W przedszkolu nie mogą być stosowne wobec wychowanków żadne 

zabiegi lekarskie (poza udzieleniem pomocy w nagłych wypadkach). 
8) W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola 

powiadamia się o tym rodziców. Mają oni obowiązek odebrać dziecko 
z przedszkola i zapewnić mu opiekę medyczną. 

9) W innych uzasadnionych przypadkach (losowych, zagrożenia życia 
dziecka) dyrektor, dyrektor pedagogiczny lub nauczyciel wzywa 

karetkę pogotowia i powiadamia rodziców. Dziecko zostaje 
powierzone opiece lekarskiej  i do czasu pojawienia się rodziców 

(opiekunów prawnych) pozostaje w obecności nauczyciela lub 
dyrektora przedszkola, którzy towarzyszą dziecku. 

 

ROZDZIAŁ IV 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI 

 § 21. 

 

1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności. 

2. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie : 
1) oferty wywieszanej w widocznym miejscu w przedszkolu; 

2) oferty wywieszonej poza terenem przedszkola np.tablice ogłoszeń 
3.Przyjęć dzieci do placówki dokonuje każdorazowo dyrektor 

pedagogiczny lub osoba przez niego upoważniona. 
4.Podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie karty 

zgłoszenia dziecka w terminie od 1 marca do 15 kwietnia  każdego roku. 

W przypadku wolnych miejsc nabór do przedszkola trwa do końca 
sierpnia. 

5 .Karty zgłoszenia dziecka złożone po terminie będą rozpatrywane  w 
kolejności pojawiania się wolnych miejsc. 

6.W miarę wolnych miejsc do przedszkola przyjmowane są dzieci 
sukcesywnie w ciągu całego roku szkolnego. 

7.Kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola: 
1)   kolejność zgłoszenia do danej grupy wiekowej; 

2)  pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci objęte obowiązkowym 
rocznym przygotowaniem przedszkolnym.  

 
8. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej: 

1) na podstawie pisemnego wniosku rodziców (opiekunów prawnych);  

2) wypisanie dziecka następuje z dniem pierwszego następnego 
miesiąca; 



3) po całomiesięcznej nieusprawiedliwionej i wcześniej  nie zgłoszonej 

nieobecności dziecka;  

4) z powodu nie płacenia  czesnego za okres dwóch miesięcy lub 

nieterminowego wnoszenia opłat przez rodziców;  

5) gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają 

jego pobyt w przedszkolu; 

6) skreślenie z listy nie dotyczy dzieci odbywających obowiązek 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

 

 

ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

§ 22. 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do: 

1) Właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo– dydaktycznego  

i opiekuńczego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym;  

2) Zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych 

potrzeb fizjologicznych;  

3) Życzliwego, podmiotowego traktowania;  

4) Rozwijania swoich zdolności i zainteresowań;  

5) Pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów 
rozwojowych;  

6) Wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi bez 
względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia oraz akceptacji potrzeb 

innych;  

7) Przygotowania umożliwiającego osiągnięcie „gotowości szkolnej,”  

poznawania rzeczywistości przyrodniczej, społeczno– kulturalnej i 

technicznej;  

8) Spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;  

9) Respektowania jego naczelnej potrzeby — ZABAWY.  

 

§ 23. 

1. Obowiązki dziecka wynikają z zawartych umów społecznych między 

dzieckiem, nauczycielem oraz rodzicem i wyrażają się w: 

1) Przestrzeganiu zasad i form współżycia w grupie przedszkolnej;  

2) Poszanowaniu odrębności każdego członka grupy, poznawaniu i 

poszanowaniu wytworów pracy każdego członka grupy;  

3) Przestrzeganiu zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych 

zabawek, szanowaniu zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości;  

4) Uczestnictwie w pracach porządkowych i dyżurach;  

5) Pomaganiu młodszym i słabszym kolegom;  



6) Przestrzeganiu wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, 

sprawiedliwość, miłość, piękno.  

  

ROZDZIAŁ VI 

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH) 

§ 24. 

1.  Rodzice mają prawo do: 

1) Uzgadniania kierunków i zakresu zadań realizowanych w 
Przedszkolu;  

2) Znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola i z 
miesięcznych planów pracy w danym oddziale oraz programu 

wychowania przedszkolnego;  

3) Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego 

wychowania i rozwoju;  

4) Stałych spotkań z nauczycielami dotyczących spraw organizacyjnych 
oraz opiekuńczo– wychowawczo– dydaktycznych;  

5) Wyrażania swoich opinii o pracy przedszkola, służących podnoszeniu 
jakości tej pracy;  

6) Wspierania przedszkola różnymi formami działalności;  

7) Uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka , 
aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb 

wspomagać. 

 

§ 25. 

1. Obowiązkiem rodziców jest: 

 

1) Przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji 
zdrowotnej;  

2) Zgłaszanie dłuższej nieobecności dziecka w przedszkolu;  

3) Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola osobiście lub 
przez osobę do tego upoważnioną, zapewniającą dziecku 

bezpieczeństwo; 

4) Systematyczne współdziałanie z przedszkolem w celu ujednolicenia 

oddziaływań opiekuńczo– wychowawczo– dydaktycznych 
wspomagających rozwój dziecka;   

5) Rodzice dziecka  podlegającego obowiązkowi rocznego  
przygotowania przedszkolnego, są obowiązani dopełnić formalności 

związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego , a także zapewnić regularne  uczęszczanie dziecka na 

zajęcia; 

6) Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej 

dziecka; 



     7) Przestrzeganie statutu Przedszkola; 

     8) Zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi na tablicach  
         ogłoszeń , kąciku dla rodziców oraz  stronie internetowej 

przedszkola; 

     10) Wychowywanie dziecka w rodzinie w atmosferze miłości, szacunku,  
           Zrozumienia; 

     11) Troszczenie się o  zdrowie psychiczne i fizyczne dziecka, jego 
harmonijny rozwój i przygotowanie go do życia w społeczeństwie. 

 

ROZDZIAŁ VII 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

§ 26. 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola – organ prowadzący;  

2) Dyrektor Pedagogiczny Przedszkola; 

3) Rada Pedagogiczna;  

4) Rada Rodziców. 

5) Dyrektor ds. administracyjno - technicznych 

  

§ 27. 

Do zadań dyrektora przedszkola należy: 

1. Kierowanie i reprezentowanie przedszkola na zewnątrz.  

2. Planowanie, organizowanie nadzorowanie pracy przedszkola, a w 

szczególności: 

     1) Realizowanie wniosków, próśb i życzeń rodziców; 

     2) Zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 

wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów Kodeksu Pracy, 
Kodeksu Cywilnego, Rodzinnego i Opiekuńczego; 

     3) Organizowanie środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli 

organizowane przez ODN ; 

     4) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pracowników 

niepedagogicznych, załatwianie spraw osobowych pracowników; 

     5) Organizowanie środków na przeprowadzanie prac remontowo – 

konserwacyjnych; 

3. Dyrektor niepublicznego przedszkola, w którym zorganizowano oddziały 
dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania 

przedszkolnego powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, w którym 

dziecko mieszka , o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego w jego przedszkolu oraz o zmianach w tym 

zakresie. 

4. Wyznaczenie dyrektora pedagogicznego, którego praca polega na 
sprawowaniu nadzoru pedagogicznego oraz kierowaniu kadrą 

nauczycielską. 



                                       

6. Do zadań dyrektora pedagogicznego przedszkola należy: 

     1) tworzenie warunków do realizacji procesu opiekuńczo – 

wychowawczo –dydaktycznego; 

     2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego: analizowanie, 
diagnozowanie i ocenianie efektów pracy nauczycieli w zakresie wybranych 

obszarów: stopień realizacji zadań planu rocznego, stopień realizacji celów 
procesu dydaktycznego, znajomość wychowanków, współpraca ze 

środowiskiem; 

     3) organizowanie warunków do prawidłowej realizacji Konwencji o 

Prawach Dziecka; 

     4) zapewnienie kadrowych, organizacyjnych i materialnych warunków 

do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i 
dopuszczonych do użytku programów wychowania przedszkolnego; 

     5) przyjmowanie dzieci do przedszkola oraz skreślanie ich z listy w 

związku z nie wypełnianiem warunków umowy przez rodziców; 

     6) ustalanie regulaminów, zarządzeń dotyczących pracy kadry 

pedagogicznej w przedszkolu; 

     7) realizowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich 

kompetencji; 

     8) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa; 

     9) odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego dziecka . 

 
 

 

§ 28. 

1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

1) Dyrektor Pedagogiczny jako jej przewodniczący; 

2) Nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu realizujący codzienny proces 
opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny.  
 

 

§ 29. 

 1.Kompetencje Rady Pedagogicznej: 

1) Opracowanie i zatwierdzenie rocznego planu pracy opiekuńczo –

wychowawczo – dydaktycznej;  

2) Okresowe i roczne analizowanie i ocenianie realizacji tej pracy;  

3) Opiniowanie organizacji pracy i rozkładu dnia 

4) Tworzenie wewnętrznego regulaminu pracy Rady Pedagogicznej 

5) Doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez 
organizowanie wewnętrznego samokształcenia;  

6) Ustalanie sposobu wykorzystywania wyników nadzoru 
pedagogicznego w celu doskonalenia pracy placówki;  



7) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych 

wprowadzanych w przedszkolu;  

8) Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane i odbywają się 

zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.  
 

§ 30. 

1.W skład Rady Rodziców wchodzą: 

1) Rodzice. 

 

§ 31. 

 1.Kompetencje Rady Rodziców: 

1) Tworzenie wewnętrznego regulaminu pracy Rady Rodziców;  

2) Dokonuje wyboru prezesa, skarbnika, sekretarza;   

3) Podejmuje decyzje w sprawie współpracy z Radą Pedagogiczną i 

Dyrektorem;  

4) Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i odbywają się zgodnie z 

zatwierdzonym regulaminem.  

                                             § 31a. 

1. Do zadań Dyrektora ds. administracyjno – technicznych należy: 

    1) Nadzór nad pracownikami administracyjnymi i technicznymi ; 

    2) Organizowanie przeprowadzanie prac remontowo – 
konserwacyjnych; 

    3) Organizacja i nadzór bezpiecznych i higienicznych warunków pracy; 

    4) Prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej i 
administracyjnej związanej z prawidłowym funkcjonowaniem placówki. 

2. Do dyspozycji Dyrektora ds. administracyjno – technicznych należą 
samochody służbowe będące środkami trwałymi w przedszkolu. 

§ 31b. 

1. Zasady współdziałania organów przedszkola : 
    1) Organy przedszkola współdziałają ze sobą w rozwiązywaniu 

problemów przedszkola z zachowaniem możliwości swobodnego działania i 
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji; 

    2) Współdziałaniu organów ma służyć bieżąca wymiana informacji o 
podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach; 

    3) Wszystkie działania podejmowane przez Radę Pedagogiczną są 
uzgadniane z Dyrektorem przedszkola. 

2. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola : 

    1) W przypadku powstania w przedszkolu sytuacji konfliktowej 
wszystkie organy przedszkola są zobowiązane do podjęcia wszelkich 

możliwych działań leżących w ich kompetencji w celu zażegnania konfliktu i 
osiągnięcia porozumienia ; 

    2) Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola oparty 
jest na zasadach wzajemnej ugody i kompromisu; 

    3) Sprawy sporne ostatecznie rozstrzyga Dyrektor Przedszkola jako 
organ prowadzący;  



    4) Dyrektor jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych między 

nauczycielem i rodzicem.  
 

§ 32 

Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste 
wychowanków, ich rodziców , a także nauczycieli i pracowników 

przedszkola. 

 
                                

 
 

ROZDZIAŁ VIII 

ZADANIA NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA 

§ 33. 

1.Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje 

przedszkola -  opiekuńczą, wychowawczą i dydaktyczną, a w 
szczególności: 

1) Respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw  
Dziecka wobec każdego dziecka bez jakiejkolwiek dyskryminacji;  

    2) Tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć dzieci zasad warunkujących 

jego bezpieczeństwo;  

    3) Wychowywać dzieci w duchu tolerancji, wolności sumienia, 

sprawiedliwości społecznej, poszanowania pracy i wytworów pracy;  

    4) Organizować współpracę z rodzicami w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych poprzez:  

 a) zebrania grupowe- co najmniej 2 razy w roku; 

          b) zajęcia otwarte 2 razy w roku; 

          c) zebrania ogólne 2 razy w roku; 

          d) konsultacje indywidualne; 

          e) zajęcia okolicznościowe; 

         f) organizowanie uroczystości dla dzieci, rodziców, członków        

rodzin; 

    5) Pełnić funkcje doradcze i wspierające działania wychowawcze wobec 

rodziców; 

6) Organizować i prowadzić proces opiekuńczo – wychowawczo –

dydaktyczny w oparciu o podstawy programowe określone przez MEN;  

7) Korzystać w realizacji procesu dydaktyczno– opiekuńczo –
wychowawczego z koncepcji innowacyjnych i eksperymentalnych oraz z 

dorobku naukowego pedagogów przeszłości z ukierunkowaniem na:  

a) rozwijanie osobowości dziecka, jego talentów, zdolności     

umysłowych i fizycznych; 

        b) rozwijanie szacunku dla praw człowieka i jego swobód; 



        c) rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka; 

d) przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym 
społeczeństwie, w duchu tolerancji i zrozumienia pokoju, 

równowartości płci oraz przyjaźni między narodami; 

        e) rozwijania poszanowanie środowiska naturalnego. 

8) Współpracować ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, by 
wspomagać rozwój dziecka. 

9) Wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie 
wykonane pomoce dydaktyczne.  

10) Prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z przepisami.  

11) Dążyć do rozwoju własnej osobowości przez doskonalenie wiedzy 
ogólnej i zawodowej, poprzez uczestnictwo w formach proponowanych 

przez ODN i podejmowaniu studiów.  

12) Efektywnie wykorzystywać czas pracy z dziećmi.  

13) Przestrzegać tajemnicy służbowej.  

14) Dbać o dobre imię wykonywanego zawodu i przedszkola poprzez 
nienaganną postawę etyczno – moralną.  

15) Tworzyć lub współtworzyć narzędzia badawcze będące miernikiem 
pracy własnej i pracy przedszkola.  

16) Wykonywać czynności dodatkowe wynikające z zadań statutowych i 

związane z przygotowaniem się do zajęć z dziećmi.  

17) Prowadzić obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 
obserwacji. 

18) Prowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole  

(diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającym  
rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej. 

19) Informować rodziców dzieci o wynikach obserwacji i analizy 
gotowości do podjęcia nauki w szkole. 

20) Zapoznać się z podstawą programową kształcenia ogólnego w 

zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły 
podstawowej. 

§ 34. 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) Wyboru programu wychowania przedszkolnego;  

2) Tworzenia programów własnych i wprowadzania innowacji 
pedagogicznych za zgodą Rady Pedagogicznej;  

3) Stosowania w realizacji zadań programowych wyboru takich metod 

nauczania i wychowania, jakie uzna za najwłaściwsze spośród tych, 
które uznane zostały przez współczesną naukę pedagogiczną ; 

4) Uzyskania pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora 
przedszkola, nauczycieli, innych instytucji oświatowych i naukowych;  

5) Korzystania z pomocy dydaktycznych i wzbogacania ich o nowe 
środki;  



6) Awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami MEN. 
  

 

§ 35. 

1. Do podstawowych zadań nauczyciela –katechety należy: 

1) Realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kościelne .  

 

§ 36. 

1. Zakres obowiązków pracowników obsługi określa organ  prowadzący 

przedszkola.  

2. Wszyscy pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni zatrudnieni są na 

zasadach określonych przez Kodeks Pracy i Kodeks Cywilny. 

3. Podstawowymi zadaniami pracowników obsługi i administracji jest: 

     1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji 

publicznej ,utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola; 

     2) właściwa organizacja całodziennego wyżywienia dzieci; 

     3) współpraca z nauczycielem w zakresie wychowania i opieki nad 

dziećmi; 

     4) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w szczegółowym 

zakresie obowiązków określonym przez dyrektora przedszkola, 
przechowywanych w aktach osobowych pracownika , oraz innych zadań 

jakie zostały zlecone przez dyrektora przedszkola i są związane z 
prawidłową organizacją pracy przedszkola; 

     5) dyrektor zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązków, oraz 
przydziału dodatkowych czynności wynikających z organizacji pracy 

przedszkola; 

     6) wszyscy pracownicy odpowiedzialni są za bezpieczeństwo i zdrowie 
dzieci przebywających w ciągu dnia w przedszkolu. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

DOKUMENTACJA PRZESZKOLA 

§ 37. 

1. Dokumentacja działalności przedszkola dotycząca procesu opiekuńczo –
wychowawczo – dydaktycznego: 

 1) Plan pracy przedszkola.  

 2) Miesięczne plany pracy poszczególnych oddziałów.  

 3) Dzienniki zajęć.  

 4) Arkusz organizacyjny.  

 5)Protokolarz Rad Pedagogicznych.  



 6)Książka kontroli zakładu.  

 

§ 38. 

1. W zakresie działalności administracyjno –gospodarczej i finansowej: 

  1)Podatkowa księga przychodów i rozchodów.  

  2) Akta osobowe pracowników placówki.  

ROZDZIAŁ X 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

                                                    
 

§ 39. 

1.Statut  obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: dzieci ,nauczycieli ,pracowników administracji , 

2.Zmiany do Statutu wprowadza się poprzez jego nowelizacje. 

3. Statut przedszkola udostępniony jest w gabinecie dyrektora 

pedagogicznego. 

 4. Rodzice zapoznawani są ze statutem na pierwszym zebraniu ogólnym   

 5. Treść statutu udostępniona jest na stronie internetowej przedszkola. 

 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie 
przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.  

 

§ 40. 

Zmiany do Statutu  Niepublicznego Przedszkola „Pod Muchomorkiem” w  

Babimoście prowadzonego przez mgr Tadeusza Wróbel  wchodzą w życie z 
dniem  1 września  2016 r. 

  
 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ 

OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU: 
 

 

1. Ustawa Konstytucyjna z dn. 17.10. 92 r. (Dz. U. Nr 82, poz. 426). 
2. Konwencja Praw Dziecka (Dz. U. Nr 120/91, poz. 526, 527). 

3. Ustawa  z dnia 7. 09.91 r. o Systemie Oświaty (tekst jedn. Dz. U.  
2004 Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 

4. Ustawa z dnia 23.04.1964 r.- Kodeks Cywilny. 
5. Ustawa z dnia 25.02.1996 r.- Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy. 

6. Ustawa z dnia 2.02.1996 r.- Kodeks Pracy z późn. zm. 
7. Ustawa z dnia 6.01.2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka ( Dz. U. Nr 6, 

poz. 69) 
8. Ustawa z 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz o zmianie innych ustaw (Dz. U. 2002 Nr 56, poz. 458). 
9. Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz zmianie innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 357). 
10. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 w sprawie ramowych  

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. 2001, 

Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) 
11. Rozporządzenie MENiS z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 
przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. 2002 Nr 56 poz. 506 z późn. 

zm.) 
12.Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 
placówkach (Dz. U. 2003 Nr 6, poz. 69 ze zm.) 

13. Rozporządzenie MEN z dnia  w sprawie ramowych statutów 
placówek publicznych (Dz. U. 2005, Nr 52, poz. 466). 

14. Rozporządzenie MEN z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola 

oraz publicznych szkół (Dz. U.2007 Nr 35, poz.222 z późn. zm.) 
15. Rozporządzenie MEN z 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia 

do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i 

programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego 
podręczników (Dz. U. 2009 Nr 89, poz. 730). 

16. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 
udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach ( Dz. U. 2013, poz. 
532). 

17. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015r. o zmianie ustawy o systemie 
oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U z 2016r., poz.35) 

18. Rozporządzenie MEN z dnia 16 czerwca 2016 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 
szkół (Dz. U. z 2016 r., poz. 985) 

19.Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 
pedagogicznego (Dz. U. 2015, poz. 1270). 



 

20.Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej 
dokumentacji (Dz. U. 2015, poz. 1250 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


