
 
 
 
 
 

STATUT 
             PRZEDSZKOLA NR 330 

  „Pod Modrzewiem” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
Podstawa prawna: 
 



Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 60). 
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r., poz. 
1189). 
 
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).  
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 
dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia 
ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 

Konwencji o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991r. z późn. zm.). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 
649). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych 
statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia 
praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. 
2017 poz. 1451) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higien w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późń. zm.) 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie 
wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne 
stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach 
publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.) . 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, 
jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole 
ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań 
wobec szkół i placówek (Dz. U z 2017 , poz. 1611). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 
szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 r. poz. 1575). 
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu 
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu 
nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 
2017 r.  poz. 1646). 
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków 
organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 



niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 r. 
poz. 1578). 
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie 
kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami 
polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw (Dz. U. 2017 r. poz. 1655).                                                                                                                         
 
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 
organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1591). 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U z 2017. poz. 
532). 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw,  
dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97 , poz. 624).  

Ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 1997 r. nr 89, poz. 555 
ze zm.). 
 
Ustawy z 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r nr 180, 
poz.1493 ze zm.). 
 
Zarządzenia nr 1302/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie 
ustalenia warunków korzystania ze stołówek w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz 
upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki. 
 
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2014 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1150). 
 
Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). 
 
Ustawy z 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich. (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2010 r. nr 33, poz. 178 ze zm.).  
 
Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. (tekst. jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 
178, poz. 1380 ze zm.).  
 
Ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 
12, poz. 68 ze zm.).  
 
Ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. nr 9, poz. 59 ze 
zm.).  
 
  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie rodzajów i szczegółowych zasad działania placówek publicznych, 
warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności 
wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach (Dz. U. 2017 poz. 1628). 
 



Uchwały Nr XLIX/1205/2017 Rady m. st.  Warszawy w sprawie czasu przeznaczonego na 
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w 
szkołach podstawowych. 
 
Regulaminu  Organizacyjnego. 
 
Niniejszego Statutu. 
 

    

ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

                                                                     § 1 
1. Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem”, zwane dalej „przedszkolem”, jest placówką 

publiczną. 
2. Przedszkole działa, w szczególności, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo Oświatowe, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisów 
wykonawczych do tych ustaw oraz niniejszego Statutu. 

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy Al. Niepodległości 17. 
4. Organem prowadzącym jest Miasto Stołeczne Warszawa,  

Urząd Dzielnicy Mokotów, Ul. Rakowiecka 25/27, 02 – 517 Warszawa. 
5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 
6. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole nr 330 „Pod Modrzewiem” w 

Warszawie, Al. Niepodległości 17. 
7. Przedszkole  używa podłużnej pieczęci w pełnym brzmieniu: 

 
PRZEDSZKOLE NR 330 

 „Pod Modrzewiem” 
                                           02-653 Warszawa, Al. Niepodległości 17 

tel./fax (22) 848 61 67 
Reg. 013002865, NIP: 521-15-54-324 

 
8. Dopuszczalne jest także używanie pieczęci bez numerów Regon i NIP. 
9. Przedszkole jest jednostką budżetową m. st. Warszawy i prowadzi gospodarkę 

finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
 

 
Rozdział II 

                                            CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 
 

§ 2 

1. Celem wychowania przedszkolnego, wynikającym z podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego, jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka.  

           Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia        
            się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz      
            gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  
            W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym       
            etapie edukacji. 

2. 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 do 
             poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobraźni, rozumowania,        
            z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań. 

6) Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność 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, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju. 

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 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. 
 
3. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy: 
1) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
    względu na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym 
   oraz dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
   względu na niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest 
   niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 
2) dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 
   względu na inne niż wymienione w pkt 1 rodzaje niepełnosprawności, o których 
   mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 
   14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59), oraz jeżeli 
   z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości 
   realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze 
   względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
   psychofizyczne dziecka. 

§ 3 
 

1. W przedszkolu organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna. 
Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej współpracując z 
Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 7 przy ulicy Narbutta 65/71  (korzystanie z 
pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne). 
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dziecku w przedszkolu polega na 

rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 
dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i 
czynników środowiskowych, wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, 
w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego 
aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku 
społecznym. 

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 
4. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają nauczyciele oraz 

specjaliści, wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej. 

5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy 
z: 
1) rodzicami dzieci; 
2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi, zwanymi dalej „poradniami”; 
3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 
4) innymi przedszkolami , szkołami i placówkami; 



5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami i podmiotami, działającymi na 
rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 

6. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka, 
2) dyrektora przedszkola, 
3) kuratora sądowego, 
4) nauczyciela lub specjalisty prowadzących zajęcia z dzieckiem, 
5) psychologa z poradni, 
6) pomocy nauczyciela 
7) asystenta rodziny, 
8) pracownika socjalnego, 
9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotów, działających na rzecz 

rodziny, dzieci, młodzieży. 

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 
pracy z dzieckiem oraz zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w 
formie: 

1) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, kompensacyjno-korekcyjnych, 
rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 

2) zajęć rozwijających uzdolnienia; 
3) porad, konsultacji. 

8. W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci 
i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. W przypadku dziecka, które posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
tworzy się zespół pomocy psychologiczno – pedagogicznej, który planuje i 
koordynuje udzielanie pomocy, z uwzględnieniem wymiaru godzin, ustalonego dla 
poszczególnych form udzielanej dziecku pomocy. 

10. Nauczyciel/ specjalista, pracujący w przedszkolu ma obowiązek, na wniosek 
przewodniczącego zespołu orzekającego, w celu uzyskania informacji o sytuacji 
wychowawczej i dydaktycznej dziecka, wydać opinię na temat jego funkcjonowania w 
przedszkolu. 

11. Objęcie dziecka zajęciami dydaktyczno – wyrównującymi, specjalistycznymi oraz         
uczęszczanie dziecka na zajęcia wymaga zgody rodziców. 

12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby  
oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 
środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

13. Dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w 
funkcjonowaniu, wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować 
wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z 
oddziałem przedszkolnym, organizowana jest  Zindywidualizowana ścieżka realizacji 
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego. 



14. Dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola, dyrektor przedszkola na podstawie Orzeczenia o potrzebie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego organizuje  
jego realizację. 

15. Do zadań logopedy należy:  
 1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu 
ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;  
2) prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla 
rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania 
jej zaburzeń;  
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń 
komunikacji językowej we współ- pracy z rodzicami uczniów;  
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 
specjalistów w:  
a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 
możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 
predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
szkoły i placówki, 
b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

16. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów w          
            przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych uczniów;  

2) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;  
3) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich 
uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;  

4) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału uczniów 
w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;  

5)  współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w 
szczególności w zakresie oceny funkcjonowania uczniów, barier i ograniczeń w 
środowisku utrudniających funkcjonowanie uczniów i ich uczestnictwo w życiu 
przedszkola, szkoły lub placówki oraz efektów działań podejmowanych w celu 
poprawy funkcjonowania ucznia oraz planowania dalszych działań.  

17.Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu, szkole i     
placówce prowadzą w szczególności:  
1) w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 
dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 
realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną 
zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna);  

 
§ 4 

 
1.Sposób realizacji zadań przedszkola: 
 
1) Nauczyciele organizują zajęcia wspierające rozwój dziecka. Wykorzystując do tego każdą     
sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i    
niekierowane. Ważne są: zajęcia kierowane, czas spożywania posiłków, czas przeznaczony na 
odpoczynek i charakter tego odpoczynku, uroczystości przedszkolne, wycieczki, ubieranie, 
rozbieranie oraz samodzielna zabawa. 
 



2) Umożliwienie dzieciom samodzielnej zabawy zarówno w budynku przedszkola, jak i na 
świeżym powietrzu w celu zaspokojenia potrzeby ruchu. Zajęć na świeżym powietrzu należy 
organizować codziennie w każdej grupie wiekowej. 
 
3) Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorąc pod uwagę możliwości dzieci, ich 
oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 
komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystując każdą naturalnie pojawiającą się 
sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej. Sytuacje 
edukacyjne wywołane np. oczekiwaniem poznania liter skutkują zabawami w ich 
rozpoznawaniu. Jeżeli dzieci w sposób naturalny są zainteresowane zabawami 
prowadzącymi do ćwiczeń czynności złożonych, takich jak liczenie, czytanie, a nawet 
pisanie, nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania tychże czynności zgodnie 
z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów. 
 
4) Przedszkole jest miejscem, w którym dziecko poprzez zabawę poznaje alfabet liter 
drukowanych. Dziecko przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w 
procesie alfabetyzacji. 
 
5) Nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 
włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz 
ich zaciekawienie elementami otoczenia. 
 
8) Nauczyciele zwracają uwagę na konieczność tworzenia stosownych nawyków ruchowych 
u dzieci, które będą niezbędne, aby rozpocząć naukę w szkole, a także na rolę poznawania 
wielozmysłowego. Szczególne znaczenie dla budowy dojrzałości szkolnej mają zajęcia 
rytmiki oraz gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom 
postawy. 
 
9) Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka, 
zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego oraz 
opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 
rozpocząć naukę w szkole. 
 
10. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym  
włączone jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania 
przedszkolnego i odbywa się przede wszystkim w formie zabawy.  
 
11) Aranżacja przestrzeni - zagospodarowanie, które pozwala dzieciom na podejmowanie 
różnorodnych form działania. Zorganizowanie stałych kącików (czytelniczy, matematyczny, 
artystyczny, przyrodniczy) i czasowych kącików - związane z realizowaną tematyką, 
świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola. 
 
13) Elementem przestrzeni w przedszkolu są odpowiednio wyposażone miejsca 
przeznaczone na odpoczynek dzieci (leżak, materac, mata, poduszka), jak również 
elementy wyposażenia odpowiednie dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 
 
14) Aranżowanie wnętrz umożliwiające celebrowanie posiłków (kulturalne, spokojne ich 
spożywanie połączone z nauką posługiwania się sztućcami), możliwość 
wybierania potraw przez dzieci (walory odżywcze i zdrowotne produktów) oraz 
komponowania. 
 
15) Aranżacja wnętrz umożliwiająca dzieciom podejmowanie prac porządkowych np. po i 
przed posiłkami, po zakończonej zabawie, przed wyjściem na spacer. 
 
                                                                       § 5 
 



1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 
 

§ 6 

1. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia możliwość 
korzystania z: 

1) sal przedszkolnych; 
2) gabinetu logopedycznego;  
3) placu zabaw; 
4) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; 
5) pomieszczeń administracyjnych; 
6) posiłków. 

 
§ 7 

 
1. Sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem: 

1) Przedszkole sprawuje  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w 
przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola. Dostosowuje metody i 
sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb 
środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych. 

2) Dzieci przebywające w przedszkolu są  pod opieką nauczyciela, który organizuje 
im zabawy, zajęcia dydaktyczno – wychowawcze zgodnie z Programem 
Wychowania Przedszkolnego i miesięcznym planem zajęć dla danej grupy. 

3) Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu 
dzieci, zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod 
względem fizycznym, jak i psychicznym. 

4) Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, 
szatnia, łazienka, plac zabaw…) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia. 

5) Nauczyciel opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, 
informując go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków. 

6) Nauczyciel może opuścić dzieci w chwili nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 
czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi. 

7) Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy 
krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez 
dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz 
sprawności fizycznej. 

8) Zasady sprawowania opieki w czasie spacerów i wycieczek określa Regulamin 
Organizacji  Wycieczek w  Przedszkolu Nr 330. 

9) Obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować,  
nie pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku 
w sytuacji, gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrekcję, oraz rodziców o 
zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach 
(temperatura, złe samopoczucie, dziwne zachowanie dziecka….). 

10) Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków 
przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica). 

11) W przypadku wystąpienia wszawicy w przedszkolu nauczyciel, za pisemną zgodą 
rodziców, może sprawdzać czystość głowy dziecka 

12) Wychowankowie za zgodą rodziców mogą być ubezpieczeni od następstw 
nieszczęśliwych wypadków, opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka rodzice 
uiszczają na początku roku szkolnego (wrzesień). 



13) Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników przedszkola jest znajomość i 
przestrzeganie przepisów bhp i p/poż. 

§ 8 

1. Przyprowadzanie dziecka do przedszkola. 
 

1) Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z przedszkola przez Rodziców 
(opiekunów prawnych). Są oni odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do 
przedszkola i z przedszkola do domu. 

2) Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi danej grupy. W przeciwnym 
przypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo i zdrowie dziecka. 

3) Przyprowadzanie dzieci następuje do danych grup: 
Gr. I – Pszczółki –  do godz. 8:00 do grupy Wiewiórek – o godz. 8:00 nauczycielka 
zabiera dzieci do swojej grupy 
Gr. II –Wiewiórki – od godz. 7:00  
Gr. III – Jeżyki – od godz. 7:00 
Gr. IV – Sowy – od poniedziałku do czwartku od godz. 7:00 do godz. 7:30 do grupy 
Jeżyków, o godz. 7:30 nauczycielka zabiera dzieci do swojej grupy. W piątek od godz. 
7:00 do 8:00 do grupy Jeżyków, o godz. 8:00 nauczycielka zabiera dzieci do swojej 
grupy. 

4) Nauczyciele przyjmujący dziecko od Rodziców zobowiązany jest zwrócić uwagę na 
wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty – czy są one bezpieczne i nie stwarzają 
zagrożenia. 

5) Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są przyprowadzać do przedszkola dzieci 
zdrowe i czyste. 

6) Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do 
przedszkola. Dzieci, np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w 
grupie z dziećmi zdrowymi.  

7) Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i 
udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. 

8) Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać wyłącznie na piśmie, dołączając 
zaświadczenie lekarskie. 

9) Po każdej nieobecności dziecka, spowodowanej chorobą zakaźną Rodzice proszeni	są	
o	okazanie	zaświadczenia	lekarskiego	potwierdzającego	zakończenie	leczenia. 

 
2. Odbieranie dziecka z przedszkola 
 

1) Dzieci mogą przyprowadzane i odbierane przez inne osoby dorosłe upoważnione na 
piśmie przez Rodziców (opiekunów prawnych), zdolne do podejmowania czynności 
prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w 
każdej chwili odwołane lub zmienione. Wzór upoważnienia do odbioru dziecka z 
przedszkola stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury. 

2) Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka odebranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. Jeśli dziecko 
będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z 
przedszkola z osobą upoważnioną przez Rodziców (opiekunów prawnych), dziecko 
nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego 
nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z Rodzicami w 
celu ustalenia dalszego postępowania. 



3) Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez Rodziców nastąpi po wcześniejszym 
okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości – 
sprawdzenie dokumentu tożsamości osoby upoważnionej jest obowiązkiem 
nauczyciela, pod którego opieką przebywa dziecko. 

4) W przypadku telefonicznej prośby Rodzica, upoważnienia słownego, nauczyciel 
zobowiązany jest wykonać telefon sprawdzający do Rodzica i potwierdzić 
wcześniejszą informację. Zaistniałą sytuację należy odnotować w rejestrze 
upoważnień telefonicznych, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury. 

5) Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów 
zamieszkania, miejsca pracy i numerów kontaktowych Rodziców (opiekunów 
prawnych) dzieci oraz osób upoważnionych pisemnie przez Rodziców do odbioru 
dziecka. 

6) Odbiór dzieci następuje w danej grupie: 
Gr. I – Pszczółki – do godz. 16:00, po godz. 16:00 odbieramy dzieci z grupy 
Wiewiórek do godz. 17:00 
Gr. II – Wiewiórki – do godz. 17:00 
Gr. III – Jeżyki – do godz. 17:00 
Gr. IV – Sowy - od poniedziałku do czwartku do godz. 16:30, po godz. 16:30 
odbieramy dzieci z grupy  Jeżyków W piątek do godz. 16:00, po godz. 16:00 
odbieramy dzieci z grupy Jeżyków do godz. 17:00. 

7) Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z 
przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, 
gdy Rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy. 

8) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 
odbierającej dziecko wskazuje na spożycie alkoholu czy zachowanie agresywne. W 
takim przypadku personel przedszkola ma obowiązek zatrzymać dziecko w 
przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy.  W takich okolicznościach nauczyciel 
zobowiązany jest skontaktować się z drugim Rodzicem lub osobą upoważnioną  przez 
Rodziców. O zaistniałym fakcie powinien zostać poinformowany dyrektor lub jego 
zastępca. 

9) Życzenie Rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi 
być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

 

                                                                   § 9 

Organizacja zajęć dodatkowych:  
 

1) Dyrektor Przedszkola, na wniosek rodziców  organizuje zajęcia dodatkowe w ramach 
realizacji statutowych zadań przedszkola. 

 
2) Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają 

w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. 
 

3) W/w zajęcia dodatkowe dla dzieci nie wiążą się z ponoszeniem dodatkowych opłat 
przez rodziców. 

 
4) Czas trwania zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i 

wynosić: 
 z dziećmi w wieku 3 , 4 lata -  około 15 minut, 
 z dziećmi w wieku 5, 6  lat - około 30 minut. 



 
 
 

Rozdział III  
 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 
 

    § 10 
 
 
1. Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący.  
2. Dyrektor Przedszkola w szczególności:  

1) kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,  
2) wydaje decyzje administracyjne, 
3) dyrektor, w zakresie działalności administracyjnej, wykonuje obowiązki 

administratora danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  

4) sprawuje nadzór pedagogiczny,  
5) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  
6) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 

stanowiących,  
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola, 

zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich 
prawidłowe wykorzystanie, 

8) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i 
nauczycielom podczas zajęć organizowanych przez przedszkole,  

9) organizuje zajęcia dodatkowe,  
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia,  
11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,  
12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w 

organizacji praktyk pedagogicznych,  
13) stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.  

3. Dyrektor Przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu 
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje 
w sprawach:  

1) kierowania polityką kadrową przedszkola, zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz 
innych pracowników Przedszkola,  

2) przyznawania nagród, wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom Przedszkola,  
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w 
sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników Przedszkola.  

4. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor Przedszkola współpracuje z Radą Pedagogiczną i 
rodzicami, a w szczególności:  

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami 
przedszkola, 2) w przypadku wyrażenia sprzecznych opinii organizuje spotkania 
negocjacyjne zainteresowanych organów Przedszkola,  

3) informuje na bieżąco o zmianach w przepisach prawa regulującego pracę 
Przedszkola. 



 
5.  W Przedszkolu został wyznaczony przez organ prowadzący nauczyciel do zastępowania 
     Dyrektora Przedszkola podczas jego nieobecności. 

 
6. Dyrektor jako Administrator, w procesach przetwarzania danych uwzględnia charakter, 

zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób 
fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia. Jednocześnie zatwierdza 
i wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się 
zgodnie z przepisami prawa ochrony danych osobowych, a także poddawane 
systematycznym przeglądom i aktualizacji. 

 
7.   Dyrektor realizuje ustawowe zadania zabezpieczenia i ustala zasady przetwarzania danych  
      osobowych, osób których dane dotyczą, w szczególności dane osobowe osób  

korzystających z pomocy poradni, rodziców, opiekunów prawnych oraz pracowników  
i współpracowników placówki. 

 
      8.  Dyrektor sprawuje nadzór poprzez wyznaczenie Inspektora Ochrony Danych Osobowych    

     realizującego przepisy prawa ochrony danych osobowych w zakresie  zadań     
 wymienionych w  pkt 1 i 2, w zgodności z art. 39 Rozporządzenia    
 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  
 ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie   
 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne    
 rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r). 

 9.   Inspektor Ochrony Danych Osobowych podlega bezpośrednio administratorowi   
 zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych. 
 

§ 11 
 

1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  

2.  W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Przedszkola i wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w Przedszkolu.  

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola.  
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po zakończeniu 

roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.  
5. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy Dyrektora Przedszkola, 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 
zebrania zgodnie z regulaminem Rady.  

7. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 
zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej 
w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola.  

8. Nauczycieli oraz inne osoby biorące udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej 
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.  

9. 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.  

10.  Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.  
11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w 

obecności co najmniej połowy liczby jej członków.  



12. Dyrektor Przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest 
ona niezgodna z prawem i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący i organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny.  

13. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  
14. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:  

1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Rodziców 
2)  podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

szkole lub placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,  
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola 
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy dzieci  
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w 
celu doskonalenia pracy placówki.  

15.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
1) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

tygodnia,  
2) projekt planu finansowego Przedszkola,  
3) wnioski Dyrektora Przedszkola o przyznanie nauczycielom nagród i innych 

wyróżnień,  
4) propozycje Dyrektora Przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.  

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 
stanowiska dyrektora lub wicedyrektora.  

17. Rada Pedagogiczna współpracuje z Radą Rodziców. 
 

§ 12  
 

1. Rada Rodziców jest organem społecznym Przedszkola i stanowi reprezentację 
ogółu rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Przedszkola.  

2. W skład Rady Rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych 
wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców (prawnych 
opiekunów) dzieci danego oddziału.  

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2 jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic 
(prawny opiekun). Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców 
(prawnych opiekunów) w każdym roku szkolnym.  

4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa:  
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 i ustalać zasady i zakres współpracy.  
6. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Przedszkola, Rady 

Pedagogicznej, Przedszkola, organu prowadzącego Przedszkole, organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach Przedszkola.  

7. Do kompetencji Rady Rodziców należy:  
1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: programu wychowawczego 

obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 
skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, programu profilaktyki 
dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego 
środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 
profilaktycznym skierowane do dzieci, nauczycieli i rodziców;  

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
Przedszkola;  

3) opiniowanie projektów eksperymentów pedagogicznych. 
 



8. W posiedzeniach Rady Rodziców bierze udział z głosem doradczym dyrektor. 
 

                                                                  
 
 
 
                                                                  § 13 
 

1. Organy przedszkola ściśle ze sobą współpracują poprzez swobodne działanie                         
i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji, zawartych w  
regulaminach, określonych ustawą Prawo Oświatowe. Zapewniają  bieżącą  
wymianę  informacji pomiędzy  organami  przedszkola, o podejmowanych i 
planowanych działaniach i decyzjach na spotkaniach, organizowanych na wniosek 
każdego z organów. 

 
2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor 

przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość działania i 
podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą 
wymianę informacji.   

 
3. W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców 

organem rozstrzygającym jest Dyrektor Przedszkola  
1) od rozstrzygnięcia przez Dyrektora każda ze stron może się odwołać do organu 

prowadzącego, 
2) spór między Dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga organ 

prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym. 
 

§ 14 
 

1.Między organami przedszkola ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów: 
1) Dyrektor a Rada Pedagogiczna: 

 
a) Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego rozwiązywania sporów 

w toku: 
- Indywidualnych rozmów. 
- Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek 

Dyrektora lub Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny – w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku. 

 
b) W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do: 

- w zakresie działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej  
do organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

- w zakresie spraw finansowo – administracyjnych do organu prowadzącego. 
 

2)  Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców (rodzice). 
 

a) Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców ( rodzice) powinni dążyć do 
polubownego załatwienia sporu w toku: 

 



- Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami. 
- Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora. 
- Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami. 
- Zebrania z rodzicami  na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu  

14 dni od złożenia wniosku do dyrektora przedszkola. 
- Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem 

organu sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do 
dyrektora przedszkola. 
 

 
Rozdział IV 

 
ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 
§ 15 

 
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział..  
2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. Oddział przedszkola 

obejmuje dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 
uzdolnień. 

3. W przedszkolu są 4 oddziały. 
4. Praca wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o program 

wychowania przedszkolnego, wybrany przez nauczyciela, pozytywnie zaopiniowany 
przez radę pedagogiczną i dopuszczony do realizacji przez Dyrektora Przedszkola. 

5. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w 
przedszkolu trwa 60 minut.  

6. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii, zajęć z 
języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego i 
zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:  

a. z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;  
b. z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. 

7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym          
określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany przez Dyrektora. 

8. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu          
nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań.  

9. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 
zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

10. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala, ogród, szatnia, 
łazienka) oraz sprzęty, pomoce, przybory, wykorzystywane podczas pracy z dziećmi. 

11. Nauczyciel opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, informuje 
go o wszystkich sprawach, dotyczących wychowanków. 

12. Przedszkole może organizować dla dzieci wycieczki i imprezy, dostosowane do 
wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia i sprawności fizycznej. 

13. Wycieczki i spacery dzieci poza teren przedszkola odbywają się przy udziale 
wymaganej liczby opiekunów. 

 
14. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez        

organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek Dyrektora Przedszkola.  
15. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony 



zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień 
dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.  

16. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym 
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy 
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

17. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego; zasady 
pobytu dzieci w ogrodzie określa odrębny regulamin. 

18. W okresach obniżonej frekwencji ( ferie zimowe, przerwy świąteczne, epidemia 
grypy) przedszkole może prowadzić zajęcia w grupach łączonych, z zachowaniem 
zasady łączenia w grupy dzieci z zbliżonym wieku. 

 
   § 16 
 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu 
otwarcia przedszkola, tj. od godziny 7:00 do godziny 17:00. 

1. Dzienna wysokość opłaty za korzystanie przez dzieci z posiłków wynosi 8,00 zł. 
2. Opłaty wnosi się w okresach miesięcznych, z góry do ostatniego dnia miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym  następuje korzystanie z posiłków. 
3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica lub 

pracownika przedszkola, wyznaczyć inny, niż określony w ust. 2 termin wniesienia 
opłaty za korzystanie z posiłków w przedszkolu. 

4. Opłaty za korzystanie z posiłków w miesiącach, w których przedszkole pełni dyżur 
wakacyjny, wnosi się w terminie 21 dni od dnia opublikowania list dzieci 
zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny. 

5. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna 
wysokość opłaty za korzystanie z posiłku za każdy, z wyłączeniem pierwszego, dzień 
nieobecności, z zastrzeżeniem ust. 6.  

6. Zwrotu dziennej wysokości opłaty za korzystanie z posiłku w przedszkolu za pierwszy 
dzień nieobecności dokonuje się w przypadku, gdy nieobecność zostanie zgłoszona 
najpóźniej w danym dniu do godziny 9:00. 

7. Nieobecność dziecka w przedszkolu można zgłaszać telefonicznie, faksem lub poprzez 
wpis do zeszytu w szatni. 
 

   § 17 
1. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zgodnie z 
obowiązującym stanem prawnym i w oparciu o Regulamin rekrutacji do Przedszkola nr 330 
„Pod Modrzewiem” w Warszawie, opracowany zgodnie z Uchwałą m. St. Warszawy. 

              
                                                                   Rozdział V 

 
ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI ORAZ INNYCH PRACOWNIKÓW 

PRZEDSZKOLA 
 

§ 18 
 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz pracownicy niebędący nauczycielami.  
2. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczą oraz 

odpowiada za jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych mu 
dzieci.  

3. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:  



1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego 
opiece dzieci w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu i poza 
przedszkolem;  

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola; 
3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie 

najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji 
wybranego programu wychowania przedszkolnego,  

4) zapewnienie niezależnego i twórczego charakteru zabawy, jako głównej 
aktywności dziecka; 

5) wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi w celu 
maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych 
zagadnień;  

6) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla 
symboli narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka;  

7) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych;  
8) tworzenie warsztatu pracy, wykorzystanie pomocy dydaktycznych, udział w 

gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 
zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt przedszkolny; 

9) bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności 
dzieci, informowanie rodziców o ich osiągnięciach i problemach oraz 
kierunkach pracy z dzieckiem;  

10) wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub 
zainteresowań;  

a. rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci;  
b. organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne 

kontakty z rodzicami  
11) doskonalenie umiejętności merytorycznych; odpowiedzialność za jakość 

swojej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zobowiązanie do jej 
analizowania, diagnozowania i samooceny;  

12) aktywny udział we wszystkich zebraniach Rad Pedagogicznych, udział w 
zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych oraz innych 
formach doskonalenia wewnętrznego;  

13) aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach 
organizowanych w przedszkolu;  

14) przestrzeganie dyscypliny pracy;  
15) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 
16) prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i 

miesięcznych planów pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, 
diagnozy dziecka, a także zestawień statystycznych i innych wymaganych 
przez dyrektora przedszkola;  

17) kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego 
godności osobistej;  

18) dbanie o estetykę i wystrój powierzonej sali;  
19) przestrzeganie tajemnicy służbowej;  
20) przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje 

pracownicze;  
21) opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania 

przedszkolnego dyrektorowi przedszkola;  
22) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 
ewaluacja działań,  

23) przekazanie na piśmie rodzicom informacji o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole do 30 kwietnia danego roku szkolnego.  

 
 § 19 

   
 1. Do obowiązków nauczyciela należy przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w    



     zakresie nadanych upoważnień zgodnie z decyzją dyrektora, a także zabezpieczenie  
     nośników danych w zgodności z dokumentacją zabezpieczenia danych osobowych  
     przedszkola w formie zapisów elektronicznych, jak i tradycyjnych oraz udostępnianie   
    danych uprawnionym podmiotom i osobom  w granicach i przepisach prawa.  
2. Nauczyciele w działalności służbowej stosują w praktyce przetwarzania danych    
     osobowych zasady i czynności oraz obowiązki spoczywające na nich na mocy   
       przepisów krajowych oraz państw członkowskich Unii o ochronie danych osobowych.                                                                                       

§ 20 
 

4. Zadania logopedy i psychologa określono w rozdziale II.     
 
 

                                                                    § 21 
 
1. W Przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.  
 
2. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego 
działania Przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.  
 
3. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i 
wychowania dzieci.  
 
4. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.  
 
5. Do zadań kierownika gospodarczego należy:  

1) kierowanie zespołem pracowników obsługi, 
2)  prawidłowe zabezpieczenie majątku ruchomego, pieczęci i dokumentacji przedszkola, 

środków pieniężnych otrzymywanych do rozliczenia,  
3) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola; 
4) współdziałanie z dyrektorem w sprawach związanych z utrzymaniem w stanie 

używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola /remonty i konserwacje  
5)  odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie i przygotowanie obiektów 

przedszkolnych do normalnego funkcjonowania, 
6)  nadzorowanie remontów,  
7)  zaopatrywanie przedszkola w sprzęt i materiały eksploatacyjne;  
8) pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola, 
9)  uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodzicielskich, naradach roboczych w razie 

potrzeby – w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców,  
10)  uczestniczenie przy kasacji sprzętu i spisie z natury,   
11) prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych,  
12) ścisła współpraca z księgowym w DBFO,  
13) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, 

wynikających z organizacji placówki.   
a. sporządzanie jadłospisów i raportów żywieniowych, przestrzeganie stawki 

żywieniowej,  
b. przestrzeganie przepisów HACCP,  
c. zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe,  
d. nadzorowanie przyrządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych 

dzieciom i personelowi,  
e. prowadzenie magazynów oraz dokumentacji magazynowej i finansowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  
f. przygotowanie specyfikacji przetargowych zgodnie z wymogami przepisów 

prawa- Ustawa o zamówieniach publicznych, 
g. udział w postępowaniu przetargowym,  
h. wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, 

wynikających z organizacji placówki,  



 
6. Do zadań kucharki w przedszkolu należy:  

1) przyrządzanie i wydawanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków,  
2) przestrzeganie przepisów HACCP,  
3) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach 

żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,  
4) prowadzenie magazynu podręcznego, 
5) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o 

czystość pomieszczeń kuchennych,  
6) branie udziału w ustalaniu jadłospisów,  
1) zgodne z przepisami przechowywanie prób żywieniowych,  
7) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z 

organizacji pracy placówki.  
 
7. Do zadań pomocy kuchennej w przedszkolu należy:  

1) pomoc kucharce w przyrządzaniu posiłków,  
2) przestrzeganie przepisów HACCP, 
3) utrzymywanie w czystości mebli, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pomieszczeń 

magazynowych,  
4) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem żywności, 

wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z 
organizacji pracy placówki.  

 
8. Do zadań pomocy nauczycielki należy:  

1) pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci,  
2) pomaganie nauczycielowi oddziału w przygotowaniu pomocy i rekwizytów do zajęć, 

zabaw, ćwiczeń i gier,  
3) czynne uczestnictwo w zajęciach i zabawach z dziećmi prowadzonych przez 

nauczyciela,  
4) utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach,  
5) w razie potrzeby dokonywanie drobnych napraw zabawek   
6) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika 

gospodarczego  
 
9. Do zadań woźnej i przedszkola należy:  

1) utrzymywanie czystości w powierzonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami i 
przepisami SANEPID-u,  

2) pełna obsługa przy posiłkach /podawanie, sprzątanie, zmywanie,  
3) rozkładanie i składanie leżaków,  
4) pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,  
5) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych 

przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,  
6) pomoc w czynnościach porządkowych podczas prowadzenia zajęć przez nauczyciela,  
7) uczestniczenie w pobycie dzieci w ogrodzie oraz wycieczkach i spacerach poza 

terenem przedszkola,  
8) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci,  
9) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora i kierownika 

gospodarczego wynikających z organizacji pracy.  
 
10. Do zadań dozorcy przedszkola należy:  

1) otwieranie i zamykanie przedszkola,  
2) codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą,  
3) utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola oraz terenu należącego do 

przedszkola,  
4) pilnowanie, aby na terenie przedszkola nie przebywały osoby nieupoważnione, 19.5. 

dbanie o odpowiedni stan techniczny budynku oraz maszyn i sprzętu w przedszkolu,  



5) utrzymanie porządku w pomieszczeniach piwnicznych i innych przydzielonych 
pomieszczeniach, 

6) sprzątanie terenu wokół przedszkola,  
7) całkowita odpowiedzialność za mienie przedszkola w czasie pełnienia dyżuru, 19.9. 

systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i 
elektrycznych,  

8) dbanie o stan sprzętu sportowego oraz zabawek w pomieszczeniach i w ogrodzie, 
(wykonywanie drobnych napraw w budynku i na terenie przedszkola, a także sprzętu i 
zabawek),  

9) wykonywanie prac związanych z utrzymaniem w należytym stanie ogrodu 
przedszkolnego – troska o roślinność,  

10) pomoc kierownikowi gospodarczemu w zaopatrywaniu przedszkola,  
11) wykonywanie zleconych przez dyrektora prac administracyjnych, które wynikają z 

organizacji przedszkola.  
 
11. Do zadań sekretarki należy: 

1) prowadzenie ewidencji i dokumentacji kadrowej, 
2) prowadzenie ewidencji godzin nadliczbowych, 
3) prowadzenie kancelarii przedszkola w oparciu o obowiązującą w placówce 

instrukcję kancelaryjną, 
4) przyjmowanie i rejestrowanie pism przychodzących i wychodzących, 
5) wysyłanie korespondencji, 
6) rozsyłanie pism przychodzących zgodnie z zasadami obiegu dokumentów 

w przedszkolu, 
7) zabezpieczenie i przechowywanie pieczęci urzędowych, 
8) obsługa gości i interesantów przedszkola, 
9) przekazywanie akt do archiwum przedszkolnego, 
10) udzielanie informacji interesantom, 
11) sporządzanie odpowiednich sprawozdań na potrzeby GUS i innych 

instytucji w zakresie zatrudnienia, 
12) dbałość o ład i porządek na stanowisku pracy. 

 
 
 
12.Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa 
wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola.  

 
13.Do obowiązków pracowników administracji i obsługi należy przetwarzanie danych 
osobowych wyłącznie w zakresie nadanych upoważnień zgodnie z dokumentacją 
przetwarzania i zabezpieczenia danych. 

 
Rozdział VI 

 
      RODZICE – PRAWA I OBOWIĄZKI, WSPÓŁPRACA Z PRZEDSZKOLEM 

 
§ 22 

1.Rodzice mają prawo do:  
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy 
przedszkola, 
2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,  
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności 
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-
pedagogicznej,  



4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i 
opinii na temat pracy przedszkola,  
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu 
i sprawującemu nadzór pedagogiczny.  

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  
1)  przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady 
Rodziców,  
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,  
3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez 
rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,  
4) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu,  
5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.  

3. Rodzice dziecka, podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są 
zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub 
oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie 
dziecka na zajęcia. 
4. Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje 
następujące formy:  

1) spotkania organizacyjno-informacyjne (1 raz w roku), 
2) spotkania  adaptacyjne, 
3) spotkania indywidualne (2 razy w roku), 
4) różnego rodzaju uroczystości, imprezy grupowe, ogólnoprzedszkolne (według 
harmonogramu), 
5) zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci, 
6) zebrania i spotkania ze specjalistami (w miarę potrzeb), 
7) udział w zajęciach otwartych i sesjach czytania, 
8) tablice informacyjne i gazetki ścienne dla rodziców. 

5. Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest:  
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcia go natychmiast 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną,  
2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju,  
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań,  
4) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i systemów opracowanych przez 
nauczycieli. 

 
Rozdział VII 

                  WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA – PRAWA I OBOWIĄZKI 

                                                                       § 23  

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
2.Dzieci niepełnosprawne i przewlekle chore mogą być przyjęte do oddziału 
ogólnodostępnego przedszkola po otrzymaniu opinii lub orzeczenia poradni psychologiczno – 
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.  

3. W szczególnych przypadkach oraz w ramach wolnych miejsc, do Przedszkola może 
uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku.  

4. Dzieci uczęszczające do Przedszkola korzystają ze wszystkich praw określonych 
w Konwencji o Prawach Dziecka, a w szczególności: 
1) warunków zapewniających im bezpieczeństwo i właściwą opiekę, 
2) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – 



dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 
psychicznej, 
4) akceptacji ich osoby, 
5) ochrony i poszanowania ich godności osobistej, 
6) życzliwego i podmiotowego traktowania, 
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 
8) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju, 
9) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym 
pomocy, 

10) przebywania wśród osób odpowiedzialnych i zaangażowanych, do których 
można się zwrócić.  

5. Dziecko uczęszczające do Przedszkola ma obowiązek:  

1) poszanowania mienia w Przedszkolu, 
2) przestrzegania ogólno-przedszkolnego kodeksu postępowania zgodnego z normami i 
wartościami współżycia społecznego. 

 
6. Dyrektor Przedszkola może w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków 
Przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu 
opinii Rady Rodziców.  

7. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w 
następujących przypadkach: 
1) zalegania z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych,  

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do Przedszkola,  
3) ze względu na zachowanie dziecka uniemożliwiające zapewnienie jemu lub innym 

dzieciom bezpieczeństwa i niepodjęcie przez rodziców współpracy zmierzającej do 
rozwiązania problemu np. podjęcia terapii, brak współpracy z poradnią specjalistyczną 
lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,  

4) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.  

 
Rozdział VIII 

 
POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 
§24 

 
1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli, pracowników obsługi i administracji. 
2. Dla zapewnienia możliwości zapoznania się ze statutem przez wszystkich 

zainteresowanych ustala się:  
1) zamieszczenie statutu na stronie internetowej Przedszkola,  
2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez Dyrektora Przedszkola.  
 

3. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej. 
4. Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 r. na mocy Uchwały nr 

8/2017/2018 Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” w 
Warszawie z dnia 30.11.2017 r. 



5. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas 
obowiązujący Statut Przedszkola nr 330 „Pod Modrzewiem” w Warszawie.  

 
§ 25 

 
1.Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
 
2.Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być 
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.  

 
3.Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.  

 
 

                                                                                                                   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


