Statut Przedszkola nr 75
®

„ Pod tęczą"
w Gdańsku - Piecki Migowo
ul. Wileńska 62
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Gdańsk, 1.12.2017

SPIS TREśCI

ROZDZIAŁY
1. NAZWA PRZEDSZKOLA ORAZ JEGO ORGANY NADRZĘDNE
11. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

111. ORGANY PRZEDSZKOLA 1 lcH KOMPETENCJE

IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

®

V. NAUCZYCIELE 1 lNNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

Vl. WYCHOWANKOWIE 1 lcH RODZICE

VII. ZASADY FINANSOWANIA PRZEDSZKOLA

Vlll. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

®

Rozdział I
Naa^ra Przedszkoła ®łaz jego organy fladrzędne

§1
1.

Pełna flazwa Przedszkola brzmi : Przedszkole flr 75 „Pod tęGzą", zwanego dałej
Przedszkolem.

2.

Siedziba Przedszkola mieści się pod adresem : 80-215 Gdańsk , ul. Wileńska 62

3.

Przedszkole jest przedszkolem publjcznym, które :

1) realizuje

®

programy

wychowania

przedszkolnego

uwzględniające

podstawę

programową wychowania przedszkolnego;
2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez
organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie;
3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikaqe określone przepisami prawa.
4.

Organem prowadzącym pizedszkole jest Gmina Miasta Gdańska.

5.

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Pomorski Kurator Oświaty.

Rozdział 11
Cele i zadania PFzedszkola

®
§2
1. Celem Flłzedszkola jest wspieranie rozwoju dziecka we wszystkieh sfefach jego
osobowości, w każdej planowanej i naturalnej sytuacji edukacyjnej, z uwzględnieniem
twórczej aktywności dzieci oraz podstawowych wariości prawdy, piękna i dobra, przy
jednoczesnym poszanowaniu
uzdolnień wychowanków.

indywidualnych

potizeb,

możliwości,

zainteresowań

i

§3
1. Do głównych zadań Pizedszkola należy w szczególności :
1) organizowanie
warunków sprzyjających nabywaniu dośriadczeń w fizycznym,

emoę;onalnym, spobcznym i poznawczym obszaize roz`^/oju dzieci;
2) zapewnienie dzieciom bezpiecznych warunków zabawy, nauki i odpoczynku;

3) organizowanie warunków rozwoju i edukaąi dzieciom niepełnosprawnym i
rozwijającym się w sposób niehamonijny, zapewnianie oddziaływań pobudzających
jcłi rozwój psychorucho\^ry i społeczny;
4) rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowch i edukacyjnych
dzieci oraz rozpoznawanie indywidualnych możliwości psychofizycznych, udzielanie
wychowan kom pomocy psychologiczno-pedagog icznej ;
5) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamośd narodowej i religijnej;
6) wykorzystywanie i tworzenie sytuaęji sprzyjających rozwijaniu sprawnoścl. ruchowej
dzieci oraz nawyków i zachowań prozdrowotnych;
7) wzmacnianie poczucia wtasnej wartości dziecka, przygotowanie do rozumienja emocji
oraz radzenia sobie z ich przeżywaniem;
8) organizowanie i wykorzystywanie sytuacji edukacyjnych pnowadzących do poznawania

płzez dzieci wartości j norm społecznych;
9) tworzenie warunków do aktywnego poznawania i dośvriadczania rzeczywistości

społecznej, przyrodniczo-technicznej oraz kulturowej;
10)tworzenie sytuaęji sprzyjających rozwjaniu zainteresowań językiem

obcym

i

poznawanie innych kultur;

11) wspóHzjałanie z rodzjcamj i środowiskiem na rzecz tworzenia warunków realizaęji
działań umożwiających rozwój dzieci.

§4
Szczegóbwe cele j zadanja realjzowane w Przedszkolu okreśJone są w planach pracy
Przedszkola.

§5
1. Przedszkole realizuje wskazane zadania z nakierowaniem na wszechstronne wspieranie
indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie rodziców w wychowanju i
przygotowaniu dziecj do nauki w szkole, w szczególności:
1) monitoruje i analizuje osiągnięcia dzieci;

•

2) #°c#wa:n°kbósw:TPT:e®:eu:ggdę:;=onzeć rro°ź:3,Zungz:eg:ywdudne mozIWoścu potmby
3) planuje zadania edukacyjne na róźnych poziomach, dostosowuje wymagania do
możliwości psychoruchowych dzieci;
4) stosuje aktywizujące metody pracy odpowriednie do indywidualnych potrzeb dzieci oraz

grupy wjekowej, jnspiruje twórczą aktywność wychowanków;
5) prowadzi kółka zainteresowań, planuje zadania dla dzieci uzdolnionych;
6) uczestniczy w konkursach, przeglądach, wemisażach, spartakiadach sportowych;
7) opracowuje i wdraża projekty, przedsięwzięcia, programy, podejmuje nowatorskie
rozwiązania pedagogiczne służące podnoszeniu jakości wychowania i nauczania
dzjecj;
8) informuje rodziców o zadaniach i plano\^łanych efektach kształcenia, włącza ich w
działania rozwijające dojrzałość szkolną dzieci;
9) wyposaża i urządza pomieszczenia przedszkolne w sposób sprzyjający podejmowaniu
przez dzieci różnych aktywności i form działania;

10) prowadzi zabawy, zajęcia i gry ruchowe.

§6
1. Przedszkole udziela dzieciom, jch rodzicoi'n oraz nauczycielom pcmcx=y psychologiczno-

pedagogicznej na zasadach określonych przepisami prawa.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje się dziecjom posiadającym orzeczenie o

potrzebie kształcenia speęjalnego lub opinię Poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz
dzieciom, które wymagają dodatkowego wsparcia z uwagi na potrzeby rozwojowe i
edukacyjneorazmożljwoścjpsychofizycznerozpoznanewwynjkuprzeprowadzonejprzez
nauczyciela lub speQjalistę obserwaęji pedagogicznej oraz diagnozy przedszkolnej.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest udzielana w trakcie bieżącej
pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycjeli i specjalistów, a także w
formie zajęć rozwijających uzdolnienia i zajęć specjalistycznych, głównie korekcyjno-

kompensacyjnych, bgopedycznych j innych o charaktełze terapeutycznym
.

4. Wdziecku
sytuacji zindywidualizowaną
uzasadnionej stanemścieżkę
zdrowa dziecka
przedszkola
może zorganizować
realizacjidyrektor
obowiązkowego
rocznego
przygotowania
przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Pomoc psychologiczną organizuje dyrektor Przedszkola, w szczególnoścj planuje formy

pom"y, okres ich udzielania oraz \A/ymiar godzjn odpowiednio do potrzeb dziecka.
6. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 45 minut z możliwością dostosowania czasu ich

prowadzeni do potrzeb i wieku dziecka.
7. Korzystanie z pomck:y psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.
8. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na udzielanie swojemu dziecku pomocy zgodnie z

u staloną organjzaqą.
9. Przedszkole może określić szczegółowe zasady współdziałania z rodzicami dziecka, które
przejawja agresywne zachowania wobec rówieśników i wymaga zintegrowanych i
ujed nol icon ych działań te ra peutyczno-wychowawczych.
10. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani do realizacji wspólnie ustalonych i przyjętych

czyn mści wspomagających roz\Ałój dziecka.
11. Przedszkole udziela pomcx:y rodzicom dzied i nauczycielom w formie porad, konsultacji,

®

warsztatów i szkoleń, korzystając z merytorycznego wsparcia Poradni psychologicznopedagogicznej oraz specjalistów j właścłwych instytucji.

§7
1.Przedszkole organizuje opiekę nad dzjećmi niepełnosprawnymi wymagającymi stosowania
speęjalnych warunków rozwoju i nauki oraz metod pracy, jeżeli:

•

dziecko posiada opinS o potrzebie w&esnego wspomagania rozwoju lub orzeczenie
o potrzebie ksztabenia speęialnego wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-

•

pedagogiczną;
zatrudnia kadrę posiadającą kwalifikacje do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego

•

wspomagania oraz do realizacji zajęć speęialistycznych właśchwch z uwagi na
indy\A/id u alne potrzeby dzjecka ;
dysponuje pomieszczeniami do zajęć indywidualnych i grupowych;

•

posiada sprzęt specjalistyczny j środki dydaktyczne, odpowiednie do potrzeb rozwoju i
edukacji oraz moźliwości psychofizycznych dziecka niepełnosprawnego.

2. Organizowane w Przedszkolu wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i wspieranie jego
rodziny obejmuje działania uwzględniające rozwijanie aktywnoścj i uczestnictwa dziecka w
życłu spoŁecznym oraz likwidowanie przyczyn środoriskowych ograniczających jego
funkcjonowanie.
3. Czas prowadzonych w Przedszkolu zajęć specjalistycznych wynosi :
•
zdziećmiwwieku 3-4lat-około l5minut,
•
zdziećmiwwieku 5-6Iat-około30minut.

4. Rodzice dzieci niepehosprawnych uzyskują wsparcie nauczycjelj i speąaljstów w realizacji
indywidualnego programu wspomagania rozwoju i edukacji dziecka.
5. Przedszkole w organizowaniu i realizowaniu opieki i wychowania dzieci niepełnosprawnych

współdziała

z

poradnlą

psycłiologiczncLpedagogiczną,

poradnią

specjalistyczną,

podmiotem leczniczym. ośrodkiem pomoąy spobcznej i innymi instytucjam działającymi na
rzecz dzieci i rodzjny.
6. Dyrektor Przedszkola odp"riada za organizowanie i zapewnianie warunków edukacji
dzieci niepełnosprawnych odpowiednio do zaleceń zamieszczonych w orzeczeniu lub
opinii, z uwzględnieniem wymagań określonych przepisami prawa, w uzgodnieniu z

®

organem prowadzącym.

§8
1. Przedszkole organizuje dla dzieci naukę religii na życzenie rodziców wyrażone w formie
pisemnego oświadczenia.

2. Naijkę religji prowadzi nauczycjel katecłieta na podstarie odrębnego
zatwierdzonego przez władze kościelne, w wymiarze 1 godziny tygodniowo.

programu

3. Czas prowadzonych zajęć religii wynosi :

•

zdziećmiwwieku 3-4 lat-około l5minut,

•

zdziećmiwrieku 5-6 lat-około30 minut.

4. Dzjeci, które nie uczestniczą w zajęciach retigii są pod opieką nauczyciela -wychowawcy
bądź innego nauczydela.
5. Zajęcia religii odbywają się w czasie po realizacji podstawy programowej.

®

§9
1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasje zajęć organizowanyeh w Płzedszkolu i
poza Przedszkolem, zapewnia im bezpleczne warunki zabawy i nauki.
2. Zajęcia organizowane dla dzieci zarówno w budynku Przedszkola jak i poza Przedszkolem
odbywają się wyłącznie pod opieką nauczyciela.
3. Nauczyciel odporiada za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych mu przez

dyrektora w czasje od przekazanja wychowanka do oddziału do odebrania go płzez
rodziców.
4. Wyjście z dziećmi do
ogrodu przedszkolnego bądź na spacer organizuje się z
uwzględnieniem warunków atmosferycznych, a także z udziałem dodatkowych opiekunów

wspomagających nauczycjela -wychowawcę.
5. Wyposażenie i urządzenie pomieszczeń, sal zabaw, dziecięcych sanitariatów oraz ogrodu
przedszkolnego odpowiada wymaganym standardom bezpieczeństwa.
6. Stan techniczny urządzeń, sprzętu sportowego, bazy dydaktycznej Przedszkola jest
monitorowany i podlega terminowej kontioli.

§10
1. Przedszkole organizuje wycieczki przyrodnicząkrajoznawcze, których program wynika z
treścj i zadań edukacyjnych i jest dostosowany do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci.
2. Liczba opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki nad dziećmi ustala się odpowiednio
do ich wieku, stopnia rozwoju psychofizycznego oraz stanu zdrowa.
3. Wycjeczek nje organjzuje się podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

§11
1. Szczegółowy sposób organizowania zajęć poza budynkiem Przedszkola oraz zapewniania
dzieciom opiekj i bezpieczeństwa określa odpowiednio regulamin wyjść na spacery, pobytu
w ogrodzie przedszkolnym i \A/ycieczek.
2. Przedszkole opraoowało system dzjałań realizowanych na rzecz bezpieczeństwa dzieci w
różnych sytuaęjach edukacyjnych zamieszczonych w dokumencie „ System
bezpieczeństwa w przedszkolu" i wdrażania do bezpiecznych zachowań `

§12
1. W sytuaęji, gdy dochodzi do wypadku z udziałem dziecka, nauczyciele i inni pracownicy
Przedszkola niezwlocznie podejmują działania określone w procedurze postępowania

powypadkowego.
2. 0 kazdym wypadku dziecka zawadamia się niezwłocznie rodziców dziecka.

§13
W trosce o zdrowje i bezpjeczeństwo wszystkjch dzjecj uczęszczających do Przedszko]a
nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka, które ma widoczne objawy wskazujące na
infekcję, takie jak uporczywy katar i kaszel lub stan podgorączkowy.

®

§14
1. Pracowfijcy Pfzedszkoła nie podają dzieciom żadnych leków, także nie stosują webec
dzieci żadnych zabiegów lekarskich, poza nagwmi przypadkami ratującymi życie dziecka
oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy.
2. Opiekę nad dzieckiem przewlekle chorym organizuje dyrektor Przedszkola

po

przeprowadzeniu konsuftacji i uzgodnieniu z rodzicami i nauczycielami.

3. Szczegćpowe zasady współpracy z rodzicami dziecka pTzewlekle chorego zostały określone
w pisemnym porozumieniu stron.

§15
Przedszkole umożliwia zawarcie
ubezpieczenia pokrywają rodzice.

ubezpieczenia

grupowego

wychowanków.

Koszt

§16
1. Dzieci są przyprowadzane j odbierane z Przedszkola przez rodziców lub upoważnioną

przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
2. Osoba upoważniona do odebrania dziecka obowązana jest do okazania dokumentu
tożsamości.

3. Rodzice ponoszą odporiedzialność za bezpieczeństwo dziecka, kióre zostało odebrane z
Przedszkola przez osobę przez nich iipoważnioną.
4. Podstawą niewydania dziecka z Przedszkola jednemu z rodziców jest prawomocne
postanowienie sądu.
5. Przedszkole nie jest miejscem spotkań dziecka z rodzicem, który postanowieniem sądu ma
ustalone teminy kontaktu z dzieckiem.

§17
•

1. Przedszkole współdziała z rodzicami w procesie opieki, wychowania i nauczania dzieci,
zachęca do stosowania ujednoliconych oddziaływań wychowawczych, do udziału w
realizacji programu wycłiowania przedszkolnego.
2. Organizuje i proponuje rodzicom zróżnicowane formy kontaktów, w szczególności:
•
zebraniaogólne,
• zebrania w oddziałach
• zajęcia otwahe i uczestniczące
• uroczystości, imprezy, przeglądy i wemjsaże
• konsukacje z dyrektorem lub nauczycielem
•
spartakiady sportowe, festyny rodzinne
• konsultacje, dyskusje, warsztaty ze specjalistami
• wspólne czytanie dziecięcej literatury
• prezentowafiie łiteratury psychologiczno-pedagogjoznej i ezasopism edukaeyjflyeh
• integracyjne spotkania
• ankietowanie rodziców, prowadzenie sondaży, rozmów.
3. Szczegółowe zadania i formy współdziałania z rodzicami oraz ich częstotliwość określa plan

współpracy z rodzicami opracowany na dany rok szkolny

Rozdział 111
0rgany Przedszkola i ich kompetencje

§18
1. Organami Przedszkola są:
1)

Dyrektor

2) Rada pedagogiczna
3) Rada Rodziców
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności :

1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;

2) sprawuje nadzór pedagogiczny;
3) sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki hamonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne działania prozdrowotne ;
4) realizuje uchwaĄ/ rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących:
5) wstrzymuje wykonywanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
6) zapewnia bezpieczeństwo dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych
przez Przedszkole;
7) współdziała ze szkołamj wyższymi w ołganjzowaniu praktyk pedagogicznycłi;
8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy i stowarzyszeń
wzbogacających fomy opieki i wychowania Przedszkola;
9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenja
speqalnego;
10) podejmuje decyąę o skreśJeniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały
rady pedagogicznej:
11) analizuje wyniki badań, w tym ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej oraz wykorzystuje

®

je w doskonaleniu jakości pracy Przedszkola:
12) przedstawia radzie pedagogicznej wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru

pedagogicznego ołaz informaęie o działalności Przedszkola;
13)dysponuje

środkami

określonymi

w

planie

finansowym

Przedszkola,

ponosi

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

14) współpracuje w wykonywaniu swoich zadań z radą pedagogiczną i rodzjcami.

§19
1. Dyrektor jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i

pracowników nie będących nauczycjelami.
Decyduje w sprawach :
1) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników;

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym

®

pracown i kom P rzedszkola ;
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach
odznaczeń , nagród, \Aryróżnień dla nauczycielj i pracowników.
2. W przypadku nieobecności dyrektora Przedszkola zastępuje go Wcedyrektor.

§20
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola.
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w
Przedszkolu.
3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby

zaproszone przez dyrektora za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor Przedszkola.
5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
pierwszym semestrze w związku z oceną rozwoju i osjągnięć dzieci, po zakończeniu
rocznych zajęć oraz w miarę bieżących potrzeb.

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
z inicjatywy dyrektora, organu prowadząoego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków
rady pedagogiczmj.
7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady, jest odpowiedzialny za
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania.
8. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.
9. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania
spraw poruszanych iia zebranju.
10. Szczegółową organizację pracy rady pedagogicznej ustala opracowany przez nią
regulamin rady.

§21
1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprarie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu, po
zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;
3) ustalenie ouanizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli:
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków;
5) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego przez dyrektora oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu
doskonalenia pracy Przedszkola.
2. Rada pedagogiczna opinjuje w szczególności :
1) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo opiekuńczo -dydaktycznych ;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznawanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

4) propozyęje dyrektora w sprawach przydżału nauczycielom stałych prac i zajęć w
ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych.

§22
1. Rada pedagogiczna przygotowuje i uchwala projekt statutu lub jego zmian.
2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora [ub z jnnego stanowska kierowniczego w Przedszkolu.
3. Uchwaw rady pedagogicznej są podejmowane zwyktą większością głosów w obecności co
na]mniej połowy jej czbnków.

§23
1. W Przedszkolu działa Rada Fąodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci.
2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddzjałowych wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.
3. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rady rodziców w każdym roku szkolnym.
5. Fąada rodziców uchwala regulamin swojęj działalności, w którym okłeśJa w szczególłiości :

•

wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców;

•

szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych.

§24
1. Rada rodziców może występować do dyrektora, organu prowadzącego przedszkole oraz
organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich
sprawach Przedszkola.
2. Do kompetencji rady rodziców należy :
1) opiniowanie programu i harmonogramu popra\^/y efektywności wychowania lub

kształcenia Przedszkola, w przypadku stwierdzenia przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny niedostatecznych wyników pracy;
2) opjnjowanie projektu planu finansowego Przedszkola.
3. Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł.

4. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.
5. Rada rodziców jest organem wspierającym Przedszkole w tworzeniu warunków realizacji
działalności opiekuńczej, \A/ychowawczej i kształcącej oraz jnnej działalności statutowej.

§25
1. Organy Przedszkola współpracują w prooesie wspomaganja rozwoju j edukaqj dzieci, w
szczególności :

1) rada rodziców na wniosek przewodniczącego zaprasza do udziału w swoich

posiedzeniach dyrektora Przedszkola lub przedstawiciela rady pedagogjcznej w celu
wymiany uwag, opinii, konsurlacji w każdej sprawie;

2) przedstawiciele ł.ady ł-odzjców uczestniczą na zaproszenie przewodniczącego rady
pedagogicznej w zebraniach rady w związku z analizą i oceną jakoścj pracy
Przedszkola oraz podejmowaniem wspólnych decyzji w zakresie rozwoju i edukacji

•

3) ::::';tawciele organów spotykąą się w kazdym &asie, gdy zaistnieie potEeba
rozwiązan ia problemów ołganizacyjnych , opiekuńczych bądź wychowawczych ;
4) przewodniczący organów przekazują na bieżąco informaK:je w sprawach opieki,
wychowania i kształcenia dzieci korzystając z różnych fom komunikacji.

§26

1. W sytuacji zaistnienia sporu między organami Przedszkola strony mają prawo wystąpienia
z wnioskiem o rozstrzygnięcie do właściwych organów zgodnie z zasadą:
1) rada rodziców i rada pedagogiczna w pierwszej instanąi występuje do dyrektora
Przedszkola;
2) jeżeli rozstrzygnięcje sporu nie satysfakcjonuje stron, występują one do organu

prowadzącego Przedszkole lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
3) dyrektor Przedszkola zwraca się do organu prowadzącego Przedszkole lub organu
sprawującego nadzór pedagogiczny.

2. Organ

upoważniony

do

rozstrzygnięcia

sporu

zobowiązany

jest

przeprowadzić

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30
dnj od dnia otrzymania wniosku.

Rozdział lv

Organizacja Przedszkola
§27
1. Podstawową jednostką organjzacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w
zbliżonym wieku.

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

3. Dopuszcza się zmianę organizacji pracy oddziahi wynikającą z dużej absencji dzieci lub
nauczycieli.

4. Zmiana może dotyczyć :

®

1) zmniejszenia liczby oddziatów;

2) tączenia oddziałów, jednak nie więcej niż 25 dzieci w oddziale;
3) skrócenia czasu pracy, jednak nie krócej niż 5 godzin dziennie.
5. W przypadku oddzjałów łączonych przejścje w kolejnym roku szkolnym dziecka młodszego

do oddziału dzieci wiekowo starszych zależy od daty jego urodzenia:
1 ) dzieci urodzone w pierwszym póhoczu danego roku kalendarzowego przechodzą do
oddziału dzieci wiekowo starszych, jeżeli liczba dzieci w oddziale jest zgodna z
przepisami prawa;
2) dzieci urodzone w drugiej połowie roku pozostają w tym samym oddziale.
6. Data urodzenia dziecka nie stanow kryterium jego przejścia do oddziału dzieci starszych,

jeżeli jest to dziecko o specjalnych potrzebach rozwojowych.
7. Z uwagi na obowiązujące zasady postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli ostateczną
decyzję o organizacji pracy poszczególnych oddziałów Przedszkola podejmuje dyrektor.

§28
1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece :
•
jednego nauczyciela, gdy czas pracy oddziału wynosi 5 godzin dziennie;

•

dwu nauczycieli, jeżeli czas pracy oddziału przekracza 5 godzin dziennie.

§29
Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel

prowadzi, o ile to możliwe ze względu na organizację pracy, powierzony mu oddział dzieci
przez caw cykl edukacji przedszkolnej.

§30
1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na
wniosek rady pedagogicznej.
2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia :

1) zasady ochrony zdrowia i mgieny wychowania, nauczania i opieki;
2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;

3) oczekjwanja rodzjców.
3. Ramowy rozkład dnia Przedszkola obejmuje kolejne, cykliczne działania :
1) czas odpoczynku dzieci 3 -letnich,
2) godziny posnków,
3) czas realizacji podstawy programowej i zajęć dodatkowych;
4) czas zajęć rel©ii;
5) czas pobytu na powietrzu.
4. Na podstawie ramowego nozkładu dnia nauczya.el, któremu powierzono opiekę nad danym
oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegóbwy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i
zainteresowań dzieci.

§31

®

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego we wszystkich
oddziałach wiekowych, w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00-13.00.
2. Godzjna prowadzonych przez nauczyciela zajęć wychowania, opiekj j nauczanja w
Przedszkolu trwa 60 minut.
3. Czas prowadzonych zajęć jest dostosowany do wieku i możliwoścj rozwojowych dzieci.

§32
1. Proees opieki, wyehowania, nauezania - uczenia się jest reaJizowafly w Przedszkolu na
podstavrie programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela lub zespół
nauczycieli.

2. Wybrane programy zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną i
dopuszczone przez dyrektora do użytku w Przedszkolu.
3. Dopuszczone do użytku programy stanowją odporiednjo zestaw programów \Arychowanja
przedszkolnego.
4. Realizacja programu wychowania przedszkolnego jest monitorowana, analizowana i
oceniana. Wnioski z pizeprowadzonych analiz omawia się na zebraniach rady
pedagogicznej.

§33
1. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i opiekuńcze oraz terapeutyczn®rewalidacyjne

prowadzone w Przedszkolu są dokumentowane w :
1 ) dziennjku zajęć poszczególnych oddziałów;
2) dzienniku zajęć spedaljsty.

§34
1. Szezegółową oFganizaęję pfacy Płzedszkola w danym łoku szkolnym określa arkusz
organizacji Przedszkola opracowany przez dyrektora.

2. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji Przedszkola zaopiniowany przez zakładowe
organizacje związkowe w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku organowi

prowadzącx3mu Pizedszkole.
3. Organ prowadzący Przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji Przedszkola w teminie do dnia 29 maja
danego roku.
4. Arkusz organizacji Przedszkola określa, w sz&ególności :
1) liczbę oddziabw;
2) liczbę dzieci w poszczegó]nych oddziałach;
3) tygodniowy wymiar zajęć religii;

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów;
5) liczbę pracowników ogółem , w tym praccnmików zajmującycłi stanowiska kierownicze;
6) liczbę nauczycieli, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, informaqe o ich stopnju
awansu zawodowego i kwalffikacjach oraz liczbę godzin prowadzonych przez
nauczycieli;

7) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ

®

prowadzący Przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych,

pomocy psychologiczno-pedagogjcznej.

§35
1. Przedszkole funkęjonuje przez caw rok szkolny z wyjątkiem pizerw ustalonych przez organ

prowadzący na wspólny wniosek dyrektora Przedszkola i rady rodziców.
2. Dzieci w terminie, gdy Przedszkole ma ustaloną przerwę mogą korzystać z usług
edukacyjnych innych przedszkoli.
3. Przedszkon3 pracuje od poniedzjałku do piątku, w godzjnach od 6 do 17.
4. Czas pracy Przedszkola zaspokaja oczekiwania rodziców i może ulec modyfikacji, jeżelj
zaistnieje taka potrzeba.
5. Rodzice deklarują czas pobytu dziecka w Przedszkolu w zawartej z Przedszkolem umowie,
która jest wiążąca dla obu stron.

®

§36
1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie j opiekę w ramach realizacji
podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie.
2. Wysokość opłaty za korzystanje z wychcn^ranja przedszkolnego w czasie pJzekraczającym
5 godzin wynosi 1 zł za każdą kolejną godzinę zajęć.
3. Rodzice dzieci sześcioletnich, realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie

przedszkolne wnoszą opłaty jedynie za korzystanie przez dzieci z wyzywienia.
4. Wysokość opłat za posRki dzieci ustala organ prowadzący w porozumieniu z dyrektorem

Pdszkola.
5. Przedszkole pobiera opłaty wyłącznie za wychowanie, nauczanie i opiekę świadczone w
czasie powyżej 5 godzjn pobytu dziecka w Przedszkolu oraz korzystanie przez dziecko z
posiłków.

6. Dzieci posiadające orzeczenie o potizebie kształcenia specjalnego lub opinię o potrzebie
wczesnego wspomagania rozwoju są z\A/olnione z opłaty za koTzystanie z wychowania

przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzin .

§37
Praeowniey przedszkola mogą korzystać z wyżywienia na zasadaeh ustalonych przez organ
prowadzący.

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkoła
§38
1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy obsługi.
2. Dyrektor utworzył stanowisko vricedyrektora.

§39 V
Rozdział

®

1. Do szczególowych zadań wicedyrektora należy :
1) sprawowanie nadzoru nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą

przedszkola,
2) organizowanie pracy dydaktyczno -wychowawczej nauczycieli,
3) przygotowanie projektów niektórych dokumentów organizacji pTzedszkola (m.in.
rocznego planu pracy przedszkola, przedszkolnego zestawu programów, przydziału
czynności dodatkowych nauczycielom, planu wewnątrz przedszkolnego doskonalenia
nauczycieli),

4) prowadzenie czynności związanych z organizacją nadzoru pedagogicznego,
ewaluacją wewnętrzną przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym nauczycieli,
5) organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycjeli i zapewnienie ciągłości realizacji
planów nauczania i wychowania,
6) terminowe wprowadzanie danych do Systemu lnformaęji Oświatowej (SIO) oraz innych

sprawozdań zleconych przez dyrektora Przedszkola,

•

:) :ep::Zwaoctaa::edańn#źi:r:nycnha: Pr°#:Zen:eaT=:,9ąz°r:=:zag::juaGnyecę:,,W P::o:r:Cmeów
dopuszczonych do realizacji,
9) dokonywanie kontroli dokumentaęji pedagogicznej,
10) uczestnictwo w pracach związanycłi z oceną pracy i oceną dorobku zawodowego za
okres stażu nauczycjeli;
11 ) wnioskowanie do dyrektora o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczycieli;
12)w przypadku nieobecnoścj dyrektora spowodowanej chorobą, pełnienie funkcji
dyrektora;

13) wnioskowanie do dyrektora o przyznanie dodatku motywacyjnego nauczycielom za
osiągnięcia w pracy zawodowej;
14) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem praktyk studenckich.

§40
1. Nauczyciele planują i realizują zadania nakierowane na organizowanie sprzyjających
warunków do aktywnego nabywania i roz\^/ijania różnorodnych kompetencji w zakresie

wszystkich ster rozwoju dziecka, z uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb i
możliwości.

2. Odporiadają za wyniki i jakość pracy, podęjmują i wdrażają działania, które przyczyniają
się do podnoszenia jakości rozwoju i edukaęii wychowanków.
3. Do zadań nauczycieli naleźy w szczególności :
1) zapewnienie dzieciom bezpjeczeństwa podczas zajęć i zabaw organizowanych w
Przedszkolu i poza Przedszkolem, organizowanie pozbawionych zagrożeń warunków
wychowanja i naukj;
2) tworzenie życzliwej i przyjaznej atmosfery nacechowanej poczuciem bezpieczeństwa
psychicznego dzieci;

3) monitorowanie

stanu

bezpieczeńst\Ara

wyposażenia

i

urządzenia

sal

zabaw,

pomieszczeń Przedszkola oraz przedszkolnego ogrodu;
4) planowanie dzjałań edukacyjnych, z uwzględnieniem rozpoznanych możljwości i
potizeb rozwojowych dzieci;
5) monitorowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich dokumentowanie, sporządzenie
diagnozy dojrzalości szkolnej dziecjom, które rozpoczną naukę w szkole;
7) rozwjjanie uzdolnień i zainteresowań dzieci;
8) współpraca ze speęjalistami w zakresie udzielania pomocy pedagogicznopsychologicznej i opieki zdrowotnej;

9) współdziałanie z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania, nauczania i opieki,
zachęcanie do współpracy w realizacji programów, projektów, przedsięwzięć;
10) jnformowanje rodziców o osjągnięciach oraz ewentualnych trudnościach dziecka;
11 ) udzielanie wsparcia i pomocy rodzicom dzieci z trudnościami w zachowaniu i nauce;

12) dbanie o pahnerskie i życzliwe relacje międzyludzkie:

13)analizowanie wyników i wniosków z przeprowadzonych w Przedszkolu badań
wewnętrznych i zewnętrznych, opracowywanie i wdrażanie działań podnoszących
jakość pracy Przedszkola;
14)aranżowanie przestrzeni

edukacyjnej

dzieci

jnspirującej

do

podejmowania

wielokierunkowej aktywności.

®

§41
1. Nauezyciele pracują zespolow® na każdym etapie realizaęjj płoeesu wyeha^rania i
kształcenia dzieci.

2. Zespół nauczycieli oraz przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Przedszkola.
3. W Przedszkolu działają zespob/ zadaniowe powołane na czas określony i nieokreślony, w
szczególności:

1)

planowania;

2) ewaluacji i wewnętrznych badań;
3) analiz pedagogicznych;
4) promocji i wizerunku Przedszkola;
5) kontaktów ze środowiskiem i padnerami Przedszkola.

4. Zespół opracowuje plan pracy na dany rok szkolny, monitoruje jego realizację oraz
analizuje i ocenia jakość osiągniętych efektów.

§42

1. Zatrudnieni w Przedszkolu pracownicy obsługi znają i respektiiją prawa dzieci, dbają o
płzyjazny i życzliwy klimat placówki, troszczą się o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne

każdego dziecka ,
2. Do zadań :
a) woźnej oddziałowej należy, w szczególności :
•
pełnią dyżur w szatni podczas przypfowadzania

®

•

i odbierania dzieci;
towarzyszą nauczycielkom podczas spa®rów i wycieczek;

•

poclają dzieciom pos«i i zmywają naczynia;

•

dbają o czystośćw salach i innych pomieszczeniach;

•

dokonują bieżących przeglądów stanu technicznego urządzeń

•

wyeliminowania lub naprawy uszkodzonych elementów;
zabezpieczają miejsca niebezpieczne lub te. w których tTwa sprzątanie;

•

narzędzia i środki chemiczne pozostawiają w miejscach niedostępnych dzieciom;

b)
•

do zadań pracowników kuchni należy :
przygotowywanie pos#ków dla dzieci zgodnie z zasadami zdrowego żywienia

•
c)
•

przygotowywanie posffków dla dzieci z dietą pokamową;
konseiwator i dozorcy :
dokonują bjeżącycli napraw w budynku
i w ogrodzie pizedszkolnym w trakcie

i zabawek celem

nieobecności dzied,

•

w sezonie zimowym pracownicy oczyszczają przejście do budynku ze śniegu i lodu,

posypują piaskiem, jesienią grabią liśde, latem zamiatają piach z chodników i

povrierzch ni beton owch
codziennie dokonują pizeglądu teTenu wokół przedszkola, szczególnie sprzętu
sportowo -rekreacyjnego oraz wszystkich pomieszczeń wewnątrz budynku.
3. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników obsługi jest zamieszczony
w teczce akt osobowych pracownika.

•

Rozdział Vł
Wychowankowie i ich rodzice

®

§43
1. Do Przedszkola u&ęszczają dzieci od 3 do 7 roku życia.
2. Na wniosek rodziców i na podsta\rie opinii wydanej przez publiczną lub niepubliczną
poradnię psychologiczno-pedagogiczną dyrektor szkob/ podstawowej, w obwodzie której
mieszka dziecko, może odroczyć rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku
szkolnego o jeden rok szkolny.

3. Dziecko posiadąące orzeczenie o potrzebie ksztabenja speqalnego może być objęte
wychowaniem przedszkolnym powyżej 7 roku życia, nie dłużej jednak niż do 9 roku życia.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać
także objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§44
1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

2. Rodzice dziecka podlegającemu temu obov`riązkowi są zobowiązani do dopełnienia
czynności związanych ze zgłoszeniem go do przedszkola oraz zapewnienia regularnego

uczęszczania dziecka na zajęcia.

3. W przypadku nieobecności dziecka na zajęciach, rodzice mają obowiązek niezwłocznie
powiadomić Przedszkole o przyczynie nieobecności i okresie jej trwania.

4. Njeusprawiedliwiona nieobecność dzjecka w okresie jednego miesiąca na co nąimniej
50 °/o dni zajęć w Przedszkolu oznacza niespełnienie obowiązku o którym mowa w pkt 1.
5. Kontrolowanie spełniania obowiązku przygotowania przedszkolnego należy do zadań
dyrektora szkoły, w obwodzie której mieszka dziecko.
6. Niespełnienie obowiązku rocznego płzygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w
trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w adminjstraQji.
7. 0 niespełnieniu przez dziecko obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
dyrektor Przedszkola powadamia dyrektora szkoĄ/ podstawowej w obwodzie której dziecko
mieszka.

§45
1. Dzieci przyjmuje się do Przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego na
wniosek rodzica kandydata.

.

2 Postępowanie
rekrutacw
Przedszkola
przeprowada
® roku m na
kole"
rok
szkolny na wolne
miejsca do
w sytuaęij,
gdy liczba
kandydalówsię
zamjeszkawch
obszarze
gminy chętnych do Przedszkola przewyższa liczbę wolnych miejsc.
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na dwóch etapach, z uwzględnieniem
kryteriów ustawowych oraz, jeżeli zaistnieje potrzeba, dodatkowo kryteriów określonych

przez organ prowadzący.

4. Na pierwszym etapie postępowania bierze się pod uwagę łącznie następujące krcna
ustawowe:
1) wielodzietność rodziny kandydata;

2)

niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodzioów kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

®

5. Kryteria ustawowe mają jednakową wahość.
6. W przypadku równołzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu Przedszkole nadal dysponuje wolnymi
miejscami przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego, w którym uwzględnia
się krneria określone przez organ prowadzący.

7. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola wraz z załączoną dokumentacją powierdzającą
spehienie wymaganych krneriów składa sĆ do Komisi kwalifikacyjnej w Przedszkolu w
terminie

wyznaczonym

w

Harmonogramie

kwalifikacji

wyznaczonym

przez

organ

prowadzący.
8. Wniosek o przyjęcie do Przedszkola, Regulamin rekrutadi oraz harmonogram przebiegu
rekrutacji zamieszczone są na stronie Gdańskiej Platformy Edukacyjnej.

9. Postępowanje rekrutacyjne do Przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana
przez dyrektora.
10. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi trzech przedstawicieli rady pedagogicznej.
11. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący \^ryznaczony przez dyrektora.
12. Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego ustala i podaje
do publicznej wiadomoścj listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do Przedszkola.

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z

wnioskjem o spoiządzenie uzasadnieria odmowy przyjęcja kandydata do Przedszkola.
14. Komisja rekrutacyjna w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziffi kandydata
sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata, podając najniższą liczbę punktów,
która uprawniala do przyjęda do Przedszkola oraz liczbę punktów, którą uzyskał kandydat
w postępowaniu rekrutacyjnym.
15. F=odzic kandydata może wnieść do dyreldora Przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni o dnia otrzymania uzasadnienia.
16. Dyrektor Przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania odwolania. Na rozstrzygnięcie dyrektora Przedszkola
służy skarga do sądu administracyjnego.
17. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowanja rekrutacyjnego na piei`Arszym i drugim etapie
Przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor Przedszkola przeprowadza

postępowanie uzupełniające.
18. Kandydaci zamieszkali poza terenem gminy mogą ubiegać się o przyjęcie do Przedszkola,
jeśli Przedszkole po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego nadal
®13. W teminie
7 dni od
dnia podania
do publicznej
wiadomości
kandydatów pizyjętych
dysponuje
wolnymi
miejscami.
Procedurę
postępowanialisty
la^/alifikacyjnego
stosuje słęi
odpowiednio.

19. 0 przyjęciu dziecka do Przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
20. Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny
deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym Przedszkolu , w terminie

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowanja rekrutacyjnego.
21. Szczegółową organizację przyjmowania dzieci do Przedszkola określa co roku organ

prowadzący.
22. lnformacje w sprawie przeprowadzania rekrutacji do Przedszkola na kolejny rok szkolny
zamieszczone są na stronie internetowej miasta.

§46
1. Przedszkole przestrzega prawa dziecka wynikające z Konwenęji Praw Dziecka.
2. Dziecko w Przedszkolu ma prawo do :

•

t) :#ęwd:,en?:Lg:nn:Z;:dauna::;ch3roę=bu, m°oPź#;ścjrchowania i ksztaJcenia, z
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

bezpiecznych , przyjaznych i atrakcyjnych warunków edukacji;
życzliwej atmosfery nacx3chowanej zrozumieniem, empatią oraz szacunkiem;
życzliwego i podmiotowego traktowania;
akceptacji takjm jakje jest;
popełniania błędów, uczenia się przez dośriadczanie i badanie;
wypoczynku i relaksacji;
spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;

10) swobodnej zabawy podejmowanej zgodnie z potłzebami i zainteresowaniamj;
1 1 ) wyboru pahnera, rodzaju i miejsca zabawy;
12) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju.

3.

Dziecko w przedszkolu ma oboriązek:
1) poszanowania odrębności każdego kolegi;

2) przestrzegania reguł obowjązujących w spohżczności przedszkolnej;

3) szanowania sprzętu i zabawek jako wspólnej własności;

4) przestrzegania zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek i pomocy
dydaktycznych;
5) przestrzegania porządku w swoim otoczeniu;
6) nieoddalania się od grupy.

§47
1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków na

podstawie uchwały rady pedagogicznej.
2. Skreślenie może nastąpić w przypadku:
1) niezgłoszenia się dziecka nowoprzyjętego do Przedszkola w terminie do dnia 10
września danego roku szkolnego;

®

2) nieobecność dziecka bez podania przyczyny i powiadomienia Przedszkola przez co
najmniej jeden miesiąc;
3) zalegania rodziców z odpłatnością za pobyt dziecka w Przedszkolu przekraczającym

jeden miesiąc;
4) przejawiania przez dziecko zachowań agresywnych wobec innych wychowanków,
mimo wykorzystania wszystkich możliwych do podjęcia w Przedszkolu działań
wspierających dziecko i jego rodziców.
3` Skreśleniu z listy wychowanków nie podlega dziecko, które realizuje roczne obowiązkowe

przygotowan ie przedszkoln e.

§48
1. Rodzice są partnerami Pizedszkola w procesie wychowania i kształcenia dziecj oraz
wspierania ich w osiąganiu dojrzałości szkolnej.

2. Rodzice w Przedszkolu mąją prawo do :
1 ) zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami

®

wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego;
2) bieżącej informaęji o zadaniach wychowawczych i kształcących realizowanych w
Przedszkolu:
3) informaqi o osiągnięciach i ewentualnych trudnościach w nauce i wychowaniu dziecr
4) współdecydowania w sprawach, które dotyczą wspomagania rozwoju ich dziecka, w
szczególności podejmowania wspólnych działań wychowawczych i oceny ich
skuteczności;

5) wyrażania swojej opinii w każdej sprawie Przedszkola;
6) otrzymywania wspaicia w wychowaniu i kształceniu dziecka, któł.e ma specjalne

potrzeby rozwoj owe:
7) konsuttacji z nauczycielami z własnej inicjatywy;

8) dostępu do dokumentacji dziecka z przeprowadzonych obserwacji pedagogicznych;
9) natychmiastowej informaęji o stanie zdrowia dziecka w sytuacji, gdy uległo ono
wypadkoMri;

10)występowaniawobronieprawdziecka,jeżelizostaĄ/onenaruszone.
3. Obowiązkiem rodziców dziecka jest :
1) współdziałanie z nauczycielami w procesie roz\A/oju i edukadi dziecka;

2) włączanie się w kształtowanie zachowań prozdrowotnych dziecka oraz realizację
zadań i działań wynikających z programu wychowania przedszkolnego;
3) zapewnjanie regulamego uczęszczania dziecka na zajęcia;
4) przyprowadzanie do Przedszkola dziecka zdrowego;
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka, niezwłoczne zawiadamianie o
zatruciach pokamowych i chorobach zakaźnych;
6) przekazywanie dyrektorowi Przedszkola danych o stanie zdrowia i rozwoju

psychofizycznego dziecka ważnych z uwagi na zapewnienie \^Aaściwęj opieki:
7) przestrzeganie czasu pobytu dziecka w Przedszkolu zgodnie z zawartą umową;
8) dbanie o higienę osobistą dziecka;
9) aktywny udział w życiu spoteczności przedszkolnej;
10) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola osobiście lub przez upoważnioną

przez nich osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
11 ) terminowe uiszczanie oplaty za pobyt dziecka w Przedszkolu.

Rozdział Vll

Zasady finansowania Przedszkola
§49
1. Przedszkole jest jednostką budźetową.
2. Działalność Przedszkola jest finansowana z :
1 ) dotacji z budżetu gminy Gdańska;

2) oplat wnoszonych przez rodziców za usługi Przedszkola świadczone powyżej

podstawy programowej oraz żywlenie dzieci.

§50

®

Przedszkole może pozyskwać dodatkowe środki finansowe z otrzymanych darowizn oraz
wyflajm u pomiesze=eń przed§zkolflyeh.

§51
1. Rodzice dokonują opłaty za pobyt dziecka w Przedszkolu na rachunek bankowy
Przedszkola w terminie do 10 dnia miesiąca.
2. Za niedotrzymanie temijnu oplaty za pobyt dziecka w Płzedszkolu naliczane są karne
odsetki ustawowe.

Rozdział Vlll

Postanowienie końcowe
§52

1. Statut obowiązuje wszystkjch członków społeczności przedszkolnej.
2. Statut może być zmieniony odpowriednio do aktualnie obowiązujących przepisów prawa
lub modyfikacji organizaQii pracy Przedszkola.
3. Zmiany do statutu przygotowuje i uchwala rada pedagogiczna.

§53
WsprawachnieuregulowanychniniejszymstatutemmajązastosowanieprzepisyKodeksu
pracy i Kodeksu cywilnego.

§54

Jednolity tekst Statutu sporządzono i przyjęto uchwałą rady pedagogicznej dnia 1.12.2017 r.

®

Przepisy prawa, któm uwzględniono przy opracowaniu statutu przedszkola
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz.1943,
zm. z 2016 r. poz.1954, poz.1985, poz. 2169, z 2017 r. poz. 60),

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r, -Prawo ośvriatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59 i 949),

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego ....
(Dz.U. z 2017 r. poz.356),

4. Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji
publicznych szkół i publicznych przedszkoli ( Dz.U. z 2017 r. )

5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji

pomcx=y psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i
placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz.1591 ),

6. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego
wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1635),

7. Rozporządzenie MENis z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z
późń.zm)'

8. Rozporządzenie MENis z dnia s listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu
organizacji przez publiczne przedszkola, szkoD i placówki krajoznawstwa i turystyki
(Dz.U. z 2001 r. , Nr 135, poz.1516, z późn.zm.),

9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego

®3. Rozporządzenie
MEN rc"nego
z dnia 14
lutego 2017 przedszkolnego
r. w sprawie podstaw
obowiązkowego
pfzygotowania
dzieci i programowej
indywidualnego
nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. z 2017 r. poz.1616),

10.

Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia

przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentaęii (Dz.U. z 2017 r.,
poz.1646, z późń.zm.),
11.
Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego
(Dz.U. z 2017 r. poz.1658),

12.

Rozporządzenie MEN z dnia ll sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i

placówek (Dz.U. z 2017 r. poz.1611 ),

13.

Rozporządzenie MEN zdnia l4 kwietnia l992 r. w spra\Ańewarunkówi spostbu

organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkotach,
14.
Rozporządzenie MEN z dnia l sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwaHfikacji
wymaganych od nauczycieli (Dz.U. z 2017 r. poz.1575),

15.

0

Rozporządzenie MEN z dnia l6 marca 2017 r. w sprawie pizeprowadzania

Postępowania rekrutak:yinego oraz postępowania uzupełniaiącego do publu=nych
przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz.610).

PRZEDSZKOLP, T`{F `-/`Ej
80-215 Gdańsk, uL\',J:)Cr'';[``-REGiiLAMiN BEZPIECZEŃSTWA DZIECI W PRZEDSZKOLU NR 75
R ,cg „:f5`, ~`Ć=,'=Só 'i`{3 f7??;':,:=`;:`7 Hj:`

(zAŁĄczNiK Do s"Turru mzED§ZxoiA)

Podstawaprawna:ustawaosystemieoświaty,ustawaKartaNauczycielaiRozporządzenieMENisz31
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach
i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).

1.

Przedszkole zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie
zajęć organizowanych poza jej terenem.

2.

Nauczyciel jest świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa.

Zapewnienie pełnego bezpie"eństwa dzieciom jest podstawowym obowiązkiem nauczyciela.
W przypadku konieczności chwilowego oddalenia się od dzieci będących pod opieką,
nauczyciel musi zapewnić dozór innej osoby na czas swojej nieobecności. Nie wolno zostawić
dzieci bez opieki!

3.

Uchybienie obowiązkom nauczyciela w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom grozi
odpowiedzialnością kamą bądź dyscyplinamą.

4.

Na bezpieczeństwo dziecka w przedszkolu składa się bezpieczeństwo: fizyczne i psychiczne.
Bezpieczeństwo fizyczne polega na chronieniu dzieci przed urazami, bólem fizycznym, utratą
Życia i zdrowia. BezpieMzeństwo psychiczne polega na wlaściwym komunikowaniu się

z dzieckiem, akceptacji, tolerancji dziecka bez względu na posiadany potencjał rozwojowy,

status spoteczny i pochodzenie.

5.

W przedszkolu wdraża się dzieci do przestrzegania podstawowch zasad bezpieczeństwa,
w szczególności w zakresie:

a)

wdrażania dzieci do przestrzegania nom określonych zachowań, w sytuacjach
typowychdlafunkcjonowaniadzieciwprzedszkolu(wsalizabaw.wtazience,wszatni,

w stołówce, na placu zabaw, na wycieczce/spacerze),
b)

vAaściwego komunikowania się z dziećmi,

c)

vwaściwego organizowania czasu wolnego dzieciom,

d)

znajomości sposobów wzywania pomocy i radzenia sobie w trudnych sytuacjach,

e)

unikania zagrożeń pochodzących od dorosłych, zwierząt, roślin oraz wynikających ze

Ziawisk atmosferycznych ,

6.

f)

bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

g)

oddalania się od nauczyciela oraz postępowania w przypadku zagubienia się,

h)

obchodzenia się ze środkami chemicznymi, lekami, kosmetykami ftp.

Dziecku nie wolno:

a)

wychodzić samodzielnie z sali, z placu zbaw, z budynku lub innego miejsca bez

pozwolenia i dozou osoby doroslej,

7.

b)

tamać ustalonych w przedszkolu zasad zachowania,

c)

narażać siebie i inne dzieci na niebezpieczeństwo.

Nauczyciel ma obowiązek wdrażania dzieci do bezpiecznych zachowań, w szczególności:

a)

ustalenia wspólnie z dziećmi zasad i nom zachowań obowiązujących w grupie
i w przedszkolu,

b)

wdrażania dzieci do przestrzegania obowiązujących w grupie i w przedszkolu zasad

zacłiowania,

wynikających

z podstawy programcwej,

realizowanego programu

wychowania przedszkolnego, programu wychowawczego przedszkola i programu
profilaktyki,

c)

zapoznania rodziców z obowiązu|ącymi w przedszkolu zasadami zachowania,

systememstosowanychkonsekwencjizanieprzestrzeganiezasadoraznagradzaniaza
postępowaniezgodnezzasadamiobowiązującymiwgrupieiprzedszkolu.

8.

Nauczyciel ma obowiązek codziennego spTawdzania stanu sprzętu, zabawek, otoczenia przed
rozpoczęciem pracy. Ewentualne zagrożenia iisuwa lub zglasza przełożonemu. Nie wolno
organizowaćzabawy,zajęćorazinnychczynnościwotoczeniuniebezpiecznymdladzieci!

9.

Nauczyciel

ma

wszczególności

obowiązek

pdczas

systematycznego

sprawdzania

zajęć oq]anizowanych

stanu

liczbowego

grupy,

na placu zabaw lub poza terenem

przedszkola.
10. Nauczyciele i opiekunowie mają obowiązok, w szczególności podczas pobytu dzieci na placu

zabaw,przebywaćwmiejscachnajwiększychzagrożeń(huśtawka,zieżdżalnia,wieża...).

11. Podczas zajęć organizowanych w salach zabaw lub innych pomieszczeniach w przedszkolu
uwaga nauczyciela powinna być skierowana na dzieci.
12. Nauczyciel ma obowiązek organizowania zajęć w sposób przemyślany, tak aby przewidywać
ewentualne zagrożenia i im przeciwdziabć.

13. Dzieci przemieszczają się parami, np. na rytmikę, do szatni, na wycieczki piesze. W szatni,

ubikacji oraz w lazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników

przedszkola.

Nauczyciele

lub

osoby

pomagające

nauczycielowi

zobowiązani

są

do

momorowania tych pomieszczeń.
14.Każdypracownmprzedszkolajestzobowiązanyzareagowaćwprzypadkuzauważeniadziecka
pozostającegobezopiekiwprzedszkolulubnaplacuzabaw(wkażdymmiejscupozasalą).
15. Każdy pracowT`ik przedszkola jest zobowiązany do sprawdzania zabezpieczeń drzwi, okien,

bramwtrakcieswojejpracyorazzabezpieczeniadostępudziecidośrodkówchemicznych.
16. Każde wyiście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wy|Ść
z podaniem miejsca, ce[u wyiścia, planowanego czasu poby(u.

17.Organizacjawcieczekprzebieganazasadachokreślonychwregulaminiewycieczek.

18. W razie wystąpienia wpadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest

zobowiązany do udzielenia pomcx3y oraz przestrzegania procedury postępowania w razie
wypadku.

19. Rodzice mają obowązek przyprowadzania i odbierania dzieci według zasad określonych

w procedurze przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.

20. Obowiązkiem rodziców jest przyprowadzenie do przedszkola dziecka zdrowego, czystego,

ubranego w odzież adekwatną do pogody.

21. Rodzice przed oddaniem dziecka do grupy powimi kontrolować, czy dziecko nie pcsiada

przedmiotówzagrażającychjegobezpieczeństwuorazbezpieczeńsh^/urówieśników.
22. Nauczyciele nie mają uprawnień do podawania dzieciom Żadnych leków. W przypadku, gdy

dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje
dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami lub określa inną fomę spełniania

obowiązku przedszkolnego (np. nauczanie indywidualne dziecka spełniającego obowiązek
przedszkolny-jeśliposiadastosowneorzeczenie).
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