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Dział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1 
 

1. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi: 

Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kaliszu, ul. Kordeckiego 34 

2. Przedszkole prowadzone jest przez Miasto Kalisz z siedzibą: Główny Rynek 20                      
62-800 Kalisz 

3. Przedszkole używa pieczęci i stempli w następującym brzmieniu: 
 

Publiczne Przedszkole Nr 4 
ul. Kordeckiego 34 

 62 - 800 Kalisz 
Tel.: 62 7663206/62 7415063 

 REGON: 362241996  
 

4. Publiczne Przedszkole Nr 4 w Kaliszu wchodzi w skład Zespołu Szkolno– 
Przedszkolnego Nr 4 w Kaliszu. 
 

5. Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć  Publiczne Przedszkole Nr 4 z siedzibą  

w Kaliszu przy ulicy Kordeckiego 34; 

2) Dyrektorze - należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 4   

w Kaliszu; 

3) Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Publicznego 

Przedszkola Nr 4  w Kaliszu; 

4) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Publicznego 

Przedszkola       Nr 4  w Kaliszu; 

5) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznego Przedszkola Nr 4  w Kaliszu; 

6) Dzieciach - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do  Publicznego 

Przedszkola Nr 4  w Kaliszu; 

7) Rodzicach/Prawnych opiekunach - należy przez to rozumieć rodziców, ale i także 

prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą 

nad dzieckiem; 

 



Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu 
 

4 

 

8) Nauczycielach - należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych 

Publicznego Przedszkola Nr 4  w Kaliszu; 

9) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 

2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

10) Zespole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4 w Kaliszu. 

 

Dział II 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 
§ 2 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, w tym zakresie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi, umożliwiania dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa 

oraz zasad promocji i ochrony zdrowia. 

 

2.    Celem przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to 

realizowane jest przez proces opieki, wychowania  i nauczania- uczenia się, co 

umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.           

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym 

etapie edukacji.  

 

3.          Zadania przedszkola: 

 
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   
i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę                   
i odpoczynek  w poczuciu bezpieczeństwa;  

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej                        
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4)  zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;  

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 
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do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                               
i rozumowania,  z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz 
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,                      
w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 
rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 
wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, 
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10)  tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11)  tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania                 
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej 
pracy; 

12)  współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 
warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13)  kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 
etapie rozwoju; 

14)  systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 
rozwoju; 

15)  systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 
prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki                    
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w szkole; 

16)  organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka 
regionalnego – kaszubskiego; 

17)  tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

18)  pełna realizacja programów wychowania przedszkolnego, dostosowując treści, 
metody i organizację poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych 
uczniów; 

19)  promowanie zdrowego stylu życia i przeciwdziałanie współczesnym zagrożeniom 
w ramach realizacji zadań o charakterze profilaktyczno-wychowawczym; 

20)  organizowanie w uzgodnieniu z rodzicami nauki religii; 

21)  umożliwianie dzieciom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 
społeczności posługującej się językiem regionalnym, podtrzymywanie i rozwijanie 
poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej; 

22)  udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej; 

23)  organizowanie kształcenia specjalnego dla uczniów z niepełnosprawnością; 

24)  umożliwianie dzieciom rozwijania zainteresowań i uzdolnień; 

25)  zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu                               
w przedszkolu.  

4. Cele i zadania przedszkola realizowane są przez kompetentną  kadrę pedagogiczną                       
we współpracy z rodzicami w atmosferze wzajemnego zaufania. 
 

5. Dążenie do wysokiej jakości wykonania zadań przedszkola z uwzględnieniem dążenia 
do jak najwyższego poziomu osiągania zakładanych celów, uwzględniane jest                                 
w planach doskonalenia zawodowego nauczycieli.  

§ 3 
1. Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomoc psychologiczno-pedagogiczną która  

polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych każdego 
dziecka oraz rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na  jego 
funkcjonowanie w przedszkolu. 

2. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą obserwację pedagogiczną 
mającą na celu rozpoznanie u  dzieci: 

          1) szczególnych uzgodnień; 
     2) przyczyn trudności rozwojowych;  
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                       3) przyczyn zaburzeń zachowania. 

 

3.  Wyniki obserwacji pedagogicznej są dokumentowane i udostępniane rodzicom. 

 

4. Dyrektor przedszkola z uwzględnieniem opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-

pedagogicznych oraz diagnozy sporządzonej na terenie przedszkola organizuje pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną, w tym w szczególności:  
1) ustala dzieciom objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną formy tej 

pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy 
pomocy będą realizowane; 

2) informuje na piśmie rodziców dziecka o formach i zakresie udzielanej pomocy. 
 

5. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają odrębne 

przepisy.  
 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest we współpracy z rejonową 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, placówkami doskonalenia  zawodowego   

nauczycieli oraz innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi.  
 

7. Przedszkole organizuje i udziela rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-

pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów  dydaktycznych 

i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych. 
 

 
§4 

8. Dla dzieci z niepełnosprawnością przedszkole organizuje wychowanie przedszkolne w  

formie kształcenia specjalnego w integracji ze środowiskiem przedszkolnym. Uczniom 

objętym kształceniem specjalnym przedszkole zapewnia: realizację zaleceń zawartych w 

orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; dostosowanie przestrzeni przedszkolnej  

i stanowiska pracy do indywidualnych  potrzeb  edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych.  

 

9. Zajęcia specjalistyczne organizowane ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne w tym zajęcia rewalidacyjne i 

terapeutyczne.   

 

10.  Szczegółowe warunki organizowania wychowania przedszkolnego dla dzieci z 

niepełnosprawnością określają odrębne przepisy.  

 
§ 5 

 
1. Dzieci niebędące obywatelowi polskimi oraz obywatele polscy, którzy pobierali naukę   

w przedszkolach i szkołach funkcjonujących w systemach oświatowych innych                
państw, korzystają z wychowania przedszkolnego na warunkach określonych w odrębnych 
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przepisach.  
 

2. Dzieci należące do mniejszości narodowych i etnicznych  oraz społeczności   posługującej się 
językiem regionalnym, korzystają z zajęć umożliwiających  i rozwijanie poczucia  tożsamości 
narodowej, etnicznej i językowej, na warunkach określonych w odrębnych przepisach. 
 

3. Dzieciom niebędącym obywatelowi polskimi oraz dzieciom należącym do mniejszości  
narodowych i etnicznych oraz społeczności  posługującej się językiem regionalnym,   
przedszkole zapewnia integrację ze środowiskiem przedszkolnym, w tym                                    
w pokonaniu trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 
środowiska edukacyjnego. 

 
§ 6 

 
 

1. Przedszkole organizuje  zajęcia religii.  
 
2. Podstawą udziału ucznia w zajęciach z religii oraz etyki jest życzenie wyrażone przez    
              rodzica w formie pisemnego oświadczenia. 
 
3. Życzenia udziału w  zajęciach z religii raz  wyrażone nie musi być ponawiane                               
             w kolejnym roku szkolnym, ale może być odwołane w każdym czasie. 
 
4. Zasady organizacji religii określają odrębne przepisy. 
 

§ 7 
 

1. Zadania przedszkola realizowane są podczas  zajęć grupowych, zespołowych,  
             indywidualnej pracy z dzieckiem oraz kierowanych i swobodnych zabaw dzieci. 
 
2. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia: 

 
1) Wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej     
umożliwiającej ćwiczenia w zakresie osiągnięcia dojrzałości szkolnej; 
2) prowadzenie diagnozy i obserwacji dzieci  w celu monitorowania ich rozwoju; 
3) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów  
emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy; 
4) organizację przestrzeni szkolnej umożliwiającej rozwój dzieci; 
5) organizowanie zabaw ruchowych i  muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym   
    powietrzu; 
6) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci wynikające z niepełnosprawności i chorób   
przewlekłych. 
 

3. Wobec  rodziców przedszkole pełni funkcje doradczą i wspomagającą: 
 
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz podjęciu   
    wczesnej specjalistycznej; 
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2) informuję na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki    
    i zakres zadań realizowanych w przedszkolu ; 
3) uwzględnia odrębne potrzeby dziecka wynikające z sytuacji rodzinnej. 

 
Dział III 

ORGANY PRZEDSZKOLA 
 

§ 8 
 

1. Organami Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu są: 

 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które  

nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa niniejszego statutu. 
 

§ 9 
 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest przez organ prowadzący w drodze konkursu. 

 

2. Dyrektor przedszkola: 

 

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli  

i pracowników obsługi oraz administracji; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli; 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki dla ich harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

5) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały oraz uchwały Rady 

Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących; 

6) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

7) współdziała za szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli; 

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne 

i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole 

poza obiektem do niego należącym. 

 

2. Szczegółowe zadania dyrektora przedszkola: 
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1) dopuszcza do użytku w przedszkolu program wychowania przedszkolnego lub zestaw 

programów, na wniosek nauczyciela bądź nauczycieli; 

2) opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia 

Radzie Pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy 

plan; 

3) organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości 

pracy przedszkola; 

4) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów dotyczących działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności przedszkola; 

5) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a) organizowanie szkoleń i narad, 

b) motywowanie do rozwoju i doskonalenia zawodowego, 

c) przedstawianie nauczycielom wniosków wynikających z nadzoru 

pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola za szczególnym 

uwzględnieniem jakości pracy przedszkola; 

6) obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze  

i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności przedszkola; 

7) co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych 

warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych  

i higienicznych warunków zabawy i nauki oraz określa kierunki ich popraw (z ustaleń 

kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział; kopię 

protokołu przekazuje się organowi prowadzącemu); 

8) ustala ramowy rozkład dnia przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców 

(prawnych opiekunów); 

9) przygotowuje arkusz organizacji przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia 

organowi prowadzącemu; 

10) wyraża zgody na realizacje obowiązku przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

11) wstrzymuje uchwały Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców niezgodne z przepisami 

prawa i powiadamia o tym stosowne organy. O wstrzymaniu wykonania uchwały 

Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny; 

12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

13) współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, organem sprawującym nadzór 

pedagogiczny oraz instytucjami kontrolującymi; 
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14) kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych 

pracowników przedszkola; 

15) przyznaje nagrody, udziela kary pracownikom przedszkola; 

16) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

17) podejmuje decyzję o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku 

szkolnego po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców; 

18) powiadamia Dyrektora szkoły w obwodzie, której mieszka dziecko 6-letnie,                            

o spełnianiu przez nie w przedszkolu rocznego, obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego; 

19) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami kodeksu pracy, 

bhp i p.poż.; 

20) koordynuje współdziałania organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie 

zgodnie z prawem oraz wymianę informacji miedzy nimi, rozstrzyga sprawy sporne 

między organami; 

21) współdziała z organizacjami związkowymi działającymi na terenie Miasta Kalisza; 

22) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie                                       

z obowiązującym regulaminem; 

23) prowadzi dokumentację kancelaryjno-archiwalną i finansową zgodnie                                         

z obowiązującymi przepisami; 

24) dba o powierzone mienie; 

25) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
 

§ 10 
 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola. 

 

4. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem  

i po zakończeniu roku szkolnego. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są także 

w miarę bieżących potrzeb. 
 

 

5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego albo co 

najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 

6. Zebrania Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, który jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 



Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu 
 

12 

zebrania zgodnie regulaminem Rady. 

 

7. Dyrektor przedszkola przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy                

w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola. 

 

8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby 

zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej,  

w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 

jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

 

9. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. 

 

10. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności: 

 

1) zatwierdzanie rocznego planu pracy przedszkola; 

2) przygotowanie projektu i uchwalenie statutu przedszkola; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych  

w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektu przez Radę Rodziców; 

4) uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej; 

5) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach; 

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy; 

7) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

8) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny                       

w celu doskonalenia pracy szkoły. 

 

11. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

 

1) projekt planu finansowego przedszkola; 

2) wnioski Dyrektora o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli; 

3) organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

tygodnia; 

4) propozycje Dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac  

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych. 

 

12. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 
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13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

14. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska Dyrektora. 

 

15. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, 

wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio 

dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka. 

 

16. Rada Pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych 

spraw spornych i uzgadniania stanowisk co do podjęcia decyzji. 

 

17. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona 

niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący                                 

i sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
§ 11 

 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentacje 

rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

2. W skład Rady wchodzą przedstawiciele Rad Oddziałowych wybranych w tajnych 

wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

 

3. W wyborach, o których mowa w ust.2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

Wybory przeprowadza się na pierwszym spotkaniu rodziców w każdym roku 

szkolnym. 

 

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa się  

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli 

Rad Oddziałowych. 

5. Rada Rodziców może porozumiewać się z Radami Rodziców innych przedszkoli, szkół 

 i placówek oświatowych, ustalać zasady i zakres współpracy. 

 

6. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 
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7. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu wewnętrznych spraw przedszkola,  

w szczególności może wyrażać swoje opinie, składać wnioski do Dyrektora 

przedszkola dotyczące: 

 

1) statutu przedszkola; 

2) projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora przedszkola; 

3) planu pracy przedszkola, programu rozwoju placówki, projektu innowacji  

i eksperymentów oraz innych spraw istotnych dla przedszkola; 

4) skreślenia dziecka z listy przedszkolaków; 

5) gospodarki finansowej przedszkola; 

6) oceny sytuacji mienia oraz stanu przedszkola pod względem bezpieczeństwa i 

higieny. 

 

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady 

wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady Rodziców. 
 

§ 12 
 

1. Zasady współdziałania organów przedszkola: 

 

1) koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor przedszkola, 

który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianą 

informacji. 

2) wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor przedszkola, 

uwzględniając zakresy kompetencji tych organów. 
 

Dział IV 
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 
§ 13 

 

1. Przedszkole jest przedszkolem wielooddziałowym. 

 

2. Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, rodzaju i stopnia 

niepełnosprawności. 

 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 
 

§ 14 
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1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela bądź nauczycieli  

i dopuszczonego do użytku przez Dyrektora przedszkola na posiedzeniu 

organizacyjnym Rady Pedagogicznej. Program ten Dyrektor podaje do publicznej 

wiadomości  na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami. 

 

2. Informacje o realizacji dopuszczonego materiału - tytuł i autora programu - umieszcza 

nauczyciel w dzienniku zajęć. 

 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

 

4. Bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu, podczas 

zajęć oraz poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel przy współudziale innych 

pracowników. Pobyt dziecka w poszczególnych grupach na terenie ogrodu 

przedszkolnego ustalają nauczyciele według potrzeb. W trakcje zajęć poza terenem 

przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycieli oraz dodatkowo 

na każde 15 dzieci przypada jedna osoba dorosła. 

 

5. W przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe po dokonaniu analizy potrzeb 

 i ocenie oferty  zajęć przez Dyrektora i Radę Rodziców. Zajęcia odbywają się po 

godzinach realizacji podstawy programowej. Przedszkole otwarte jest na inne 

propozycje rodziców.   

 

6. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz zajęć prowadzonych dodatkowo,                                  

w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć 

rewalidacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości dzieci i wynosić: 

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

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

 

7. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w przedszkolu określają 

odrębne przepisy. 
§ 15 

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora. Arkusz 

organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 

 

2. Arkusz organizacyjny przedszkola określa w szczególności: 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów; 

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 
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kierownicze; 

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

prowadzący przedszkole. 
 

§ 16 
 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący. Przerwa przewidywana jest na miesiące 

wakacyjne. W czasie przerwy dzieci mają zapewnioną opiekę w najbliższej placówce. 

O planowanej przerwie rodzice są powiadamiani w kwietniu. 

 

2. Przerwy w pracy przedszkola są wykorzystywane na przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo-gospodarczych. 

 

3. Dniami wolnymi od pracy przedszkola są dni ustawowo wolne. 

 

4. Liczbę miejsc w przedszkolu ustala organ prowadzący placówkę. 

 

5. Czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora 

w uzgodnieniu z Rada Rodziców wynosi 10 godzin dziennie (od 6:30 do 16:30).                 

Czas przeznaczony na bezpłatną realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego wynosi  5 godzin dziennie, w godzinach od 8.00 do 13.00. 

 

6. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę dorosłą zapewniającą 

pełne bezpieczeństwo: 

 

1) osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu; 

2) w przypadku rodziców rozwiedzionych lub pozostających w separacji dzieci będą 

wydawane obojgu rodzicom, o ile nie zostanie przedstawiona sentencja wyroku 

sądu pozbawiająca lub ograniczająca opiekę nad dzieckiem jednego z rodziców. 

 

7.     Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczych  lub dydaktyczno- 

wychowawczych  w grupach międzyoddziałowych. 

 

8.    Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach                   

6:30-8.00  i 14:30-16:30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi 

wcześnie rano  i późno odbieranymi z przedszkola. 

 

9.         Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6:30 do momentu 

otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje 



Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu 
 

17 

dzieci ze wszystkich grup od godziny 16.00 do momentu zamknięcia przedszkola. 

 

9.         Dziecko w przedszkolu może korzystać z całodziennego wyżywienia lub wybranej 

ilości posiłków w zależności od informacji podanej w deklaracjach załączonych do 

umów w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez 

Miasto Kalisz. 

 

9. Odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu ustala Miasto Kalisz. 

 

10. Miesięczna wysokość opłaty stanowi iloczyn liczby godzin pobytu dziecka w 

przedszkolu zgodnie z prowadzoną ewidencją obecności, pomniejszoną o godziny 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i stawki godzinowej 

ustalonej przez organ prowadzący. Szczegółowe zasady odpłatności zawarte są w 

umowach cywilnoprawnych między przedszkolem, a rodzicem (prawnym 

opiekunem). 

 

11. Rodzice dzieci 6-letnich nie ponoszą opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

12. Rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat z tytułu korzystania przez dziecko  

z wyżywienia w zależności od ilości wybranych posiłków. 

 

13. Stawkę żywieniową ustala organ prowadzący po przedłożonej propozycji 

Dyrektora przedszkola. 

 

14. Podstawą obniżenia opłaty miesięcznej za pobyt dziecka w przedszkolu w czasie 

przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę jest przedłożenie decyzji  

o przyznanie zasiłku rodzinnego wydanego przez Prezydenta Miasta Kalisza. 

 

15. Ulga dotyczy okresu, na jaki został przyznany zasiłek rodzinny. 

 

16. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna stawka 

żywieniowa za każdy dzień nieobecności, z wyłączeniem pierwszego dnia 

nieobecności dziecka. 

 

17. Rodzice zobowiązani są wnosić opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu wpłacając 

naliczoną kwotę zgodnie z obowiązującą umową. 

 

18. Nieterminowe uiszczanie opłat powoduje naliczanie odsetek w wysokości ustawowej  

za każdy dzień zwłoki. 
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19. Pracownicy mają prawo do odpłatnego korzystania z posiłków na terenie przedszkola 

według stawki żywieniowej ustalonej przez Dyrektora. 

 

20. Pracownicy mają prawo zakupu obiadu dla członków swoich rodzin według stawki 

żywieniowej ustalonej przez Dyrektora. 

 

21. Rozliczenia odbywają się w okresach miesięcznych. 
 

22. Budynek przedszkolny i jego otoczenie są objęte systemem monitoringu wizyjnego. 

Stosowanie systemu monitoringu wizyjnego w przedszkolu ma zapewnić 

bezpieczeństwo dzieciom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom 

przebywającym na terenie przedszkola. Do bieżących przeglądów zapisów z kamer 

przedszkolnego systemu monitoringu wizyjnego upoważniony jest Dyrektor 

przedszkola. O udostępnieniu zapisu innym osobom decyduje każdorazowo Dyrektor 

przedszkola. W przypadku zaistnienia wykroczenia lub przestępstwa Dyrektor 

przedszkola udostępnia zapis monitoringu organom ścigania (Policja, Prokuratura). 
 

Dział V 
NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA  

 
 § 17 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pracowników administracyjnych i 

pracowników obsługi. 

 

2. Zakres zadań nauczycieli: 

 

1) Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za życie, zdrowie i bezpieczeństwa dzieci 

podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, 

itp.; 

2) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

3) wnioskuje do Dyrektora o dopuszczenie do użytku w przedszkolu, wybranego przez 

siebie programu wychowania przedszkolnego; 

4) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dziecka i dokumentuje te obserwacje. Z początkiem roku 

poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej 

przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

5) nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, 

zainteresowań, dąży do pobudzania procesów rozwojowych, do optymalnej 

aktywizacji dzieci przez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy; 

6) nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 
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samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej 

wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń; 

7) nauczyciel eliminuje przyczyny niepowodzeń dzieci; 

8) nauczyciel dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej w dzienniku 

zajęć, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

9) nauczyciel planuje przebieg wychowania i nauczania w formie 2-tygodniowych 

planów pracy zgodnie z wybranym programem wychowania przedszkolnego; 

10) nauczyciel sprawdza systematycznie obecność dzieci w danym dniu oraz sporządza na 

koniec miesiąca listy zbiorcze swojej grupy, zawierające wykaz dni obecnych  

i nieobecnych dziecka za dany miesiąc 

11) nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy - systematycznie podnosi swoje 

kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

12) nauczyciel dba o własny warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych  

oraz troskę i estetykę pomieszczeń, dba o powierzone mu mienie; 

13) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 

metodycznej ze strony Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek 

i instytucji naukowo-oświatowych. 

14) nauczyciel w przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe 

lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, informuje o 

tym niezwłocznie Dyrektora przedszkola; 

15) nauczyciele współdziałają ze sobą tworząc zespoły zadaniowe dotyczące realizacji 

koncepcji pracy przedszkola, ewaluacji wewnętrznej, współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną, współpracy ze środowiskiem lokalnym, planowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem kreatywnych działań; 

16) nauczyciele wykonują inne czynności polecone przez dyrektora przedszkola 

wynikające z organizacji pracy w placówce. 

 

3. Zakres podstawowych obowiązków głównej księgowej: 

 

1) opracowanie preliminarza budżetowego; 

2) prowadzenie księgowości według obowiązujących przepisów prawa; 

3) prowadzenie całości spraw finansowych, dopilnowanie rozliczenia rachunków 

bankowych, tzn. wpływów, czeków, przelewów; 

4) tworzenie dokumentacji przychodów (nota księgowa, kopia rachunków); 

5) sprawdzanie zgodności ksiąg inwentarzowych z kontem w księdze głównej  

oraz rozliczanie inwentur; 

6) prowadzenie księgowości analitycznej ZFŚS; 

7) prowadzenie sprawozdawczości miesięcznej, kwartalnej, półrocznej i rocznej; 

8) główny księgowy przedszkola jest odpowiedzialny za całokształt spraw finansowych 
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w przedszkolu; 

9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających 

z organizacji pracy w placówce. 

 

 

4. Do podstawowych zadań intendenta w przedszkolu należy wykonywanie prac 

związanych z całością spraw administracyjno-gospodarczych w przedszkolu  

w szczególności: 

 

1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola; 

2) koordynowanie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń  

i sprzętu przedszkola (remonty, itp.); 

3) zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt; 

4) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywieniowych dzieciom  

i personelowi; 

5) sporządzanie jadłospisów; 

6) prowadzenie magazynów spożywczego i chemicznego, dokumentacji magazynowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających 

z organizacji pracy w placówce; 

8) prowadzenie rejestrów odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu zgodnie  

z obowiązującymi przepisami; 

9) ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stan magazynów; 

10) przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy. 

 

5. Do podstawowych obowiązków szefa kuchni w przedszkolu należy: 

 

1) przyrządzanie zdrowych, higienicznych posiłków, ich estetyczne i czyste podanie; 

2) przygotowanie odpowiednich, zgodnych z obowiązującą gramaturą porcji i wydanie 

ich dla poszczególnych oddziałów i personelu; 

3) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach 

żywieniowych, dbałość o racjonalne ich zużywanie; 

4) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego; 

5) branie udziału w układaniu jadłospisów; 

6) przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy; 

7) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z 

organizacji pracy w placówce; 

8) odpowiedzialność materialna za majątek w powierzonych pomieszczeniach.   

 

6. Do podstawowych obowiązków pomocy kuchennej należy: 
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1) pomoc kucharzowi w przyrządzaniu posiłków, obieranie ziemniaków i jarzyn  

do posiłków; 

2) utrzymywanie czystości w kuchni, w pomieszczeniach pomocniczych i czystości 

naczyń kuchennych; 

3) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczeniem 

produktów; 

4) przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy; 

5) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających  

z organizacji pracy w placówce; 

6) odpowiedzialność materialna za majątek w powierzonych pomieszczeniach. 

 

7. Do podstawowych obowiązków starszej woźnej należy: 

 

1) utrzymywanie w czystości powierzonych jej opiece pomieszczeń oraz stanu 

używalności jej sprzętu; 

2) pomoc przy przyrządzaniu posiłków oraz podanie ich; 

3) zmywanie, wydawanie naczyń; 

4) pomoc przy zakupie produktów; 

5) pranie ręczników, firan i fartuchów; 

6) trzepanie koców ze swojego pomieszczenia; 

7) rozkładanie i składanie leżaków, przygotowanie pościeli; 

8) pomocy przy rozbieraniu dzieci do snu i ubieraniu; 

9) pomoc przy rozbieraniu i ubieraniu dzieci w szatni, 

10)  uczestnictwo w spacerach, wycieczkach poza terenem przedszkola, oraz podczas 

wyjść na przedszkolny plac zabaw i boisko szkolne; 

11) pełnienie innych czynności i poleceń wynikających z organizacji pracy w przedszkolu, 

powierzonych przez Dyrektora; 

12) odpowiedzialność materialna za majątek powierzonych jej pomieszczeń; 

13) przestrzeganie przepisów BHP i dyscypliny pracy. 

 

8. W przedszkolu tworzy się stanowisko wicedyrektora.  

 

9. Zakres zadań wicedyrektora określa dyrektor.  
 

 
§ 18 

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwóm 

nauczycielom z uwzględnieniem propozycji rodziców. 
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2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane 

jest, aby nauczyciel w miarę możliwości opiekował się danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola. 

 

3. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje 

pedagogiczne zgodne z odrębnymi przepisami. 
 

§ 19 

1. Nauczyciel współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 

 i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanym w danym 

oddziale w celu: 

 

1) opracowania indywidualnego programu wspomagania i koordynowania rozwoju 

dziecka, który będzie realizowany w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole 

podstawowej; 

2) uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowań i rozwoju; 

3) ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

4) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka; 

5) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych. 

 

2. W celu włączenia rodziców w działalność przedszkola i ustalenia formy pomocy  

w działaniach wychowawczych wobec dzieci, poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych 

dzieci nauczyciel organizuje stałe formy współdziałania: 

 

1) kontakty indywidualne - ustala dni i godziny konsultacji; 

2) zebrania ogólne lub grupowe; 

3) zajęcia otwarte dla rodziców; 

4) uroczystości przedszkolne; 

5) kącik informacji dla rodziców; 

6) wystawy prac dziecięcych; 

 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) przyprowadzanie do przedszkola dziecka zdrowego; 

3) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

4) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji; 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez 

rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 
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6) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu; 

7) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, 

 w przypadku powrotu po chorobie przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o 

stanie zdrowia dziecka. 

 

4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

 

5. Rodzice mają prawo do: 

 

1) poznania stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej; 

2) zapoznania się z programem dydaktyczno-wychowawczym oraz zadaniami 

wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale; 

3) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w 

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania 

dziecku pomocy; 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy przedszkola; 

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi 

prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje 

przedstawicielstwa, Radę Rodziców. 

 

6. Za szczególne zaangażowanie i wspieranie pracy przedszkola rodzice mogą 

             otrzymywać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny od Dyrektora. 
 

§ 20 
 

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą oraz 

jest odpowiedzialny za jej jakość, opracowuje tygodniowe plany pracy, na podstawie 

wybranego programu wychowania przedszkolnego. 

 

2. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie możliwości  

i potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentuje te obserwacje. Z początkiem roku 

poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej 

przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

 

3. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń oraz w trakcie 

bieżącej pracy z dzieckiem. 
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Dział VI 
PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECKA 

 
§ 21 

 

1. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwej opieki edukacyjnej 

uwzględniając zasadę: 

 

1) zaspakajania potrzeb dziecka; 

2) aktywności; 

3) indywidualizacji; 

4) organizowania życia społecznego; 

5) integracji. 

2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, 

a w szczególności prawa do: 

 

1) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo-dydaktycznego                                     

i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; 

2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania; 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej; 

4) poszanowania jego godności osobistej; 

5) poszanowania jego własności; 

6) opieki i ochrony; 

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 

8) akceptacji jego osoby. 

 

3. Przedszkole organizuje dzieciom odpowiednie warunki pobytu, zapewniając im 

przede wszystkim bezpieczeństwo. 

 

4. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej. 

 

5. Rodzice mogą skorzystać z ubezpieczenia dziecka od następstw nieszczęśliwych 

wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice na początku roku 

szkolnego w sekretariacie zespołu, bądź u nauczyciela grupy. 

 

6. Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, Dyrektor może dokonać skreślenia z listy 

wychowanków w wypadku: 

 

1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej dwóch okresów płatniczych; 
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2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i brakiem zgłoszenia tego faktu do 

przedszkola; 

3) nieprzestrzeganie przez rodziców statutu i  regulaminu przedszkola; 

4) na wniosek poradni psychologiczno-pedagogicznej stwierdzającego niemożliwość 

przebywania dziecka w grupie. 

 

 

 
Dział VII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 21 
 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej  

- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi. 

 

2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej 

i wprowadzone w formie zmian. 

 

3. Statut w formie papierowej jest dostępny do wglądu w sekretariacie szkoły. 

 

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

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

 

6. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

7. Niniejszy Statut obowiązuje od dnia 01 grudnia 2017 roku w oparciu o Uchwałę Nr 

4/XI/2017 Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 4 w Kaliszu z dnia 23 listopada 

2017 r. 

 
 
 

                                                           …………………………………………..…….. 
        (pieczęć i podpis dyrektora szkoły) 

 

 

 

 


