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SSTTAATTUUTT    PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA    PPAARRAAFFIIAALLNNEEGGOO  
 

im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie 
 

 

Opracowany na podstawie następujących aktów prawnych: 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004r. 
nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);  

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U.  
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z późn. zm.);  

3. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. 
Nr 21, poz. 94 z późn. zm.); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 21  maja 2001 r. w sprawie 
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.  
(Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r.  
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia 
ogólnego w poszczególnych typach szkół. (Dz. U. z 2012 r. poz. 977);  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  
i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69 z późn. zm.); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r.  
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 
oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225 z późn. zm.);  

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie 
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci  
i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz. 1113); 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001r. 
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, 
szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. nr 135 poz.1516 z późn. zm.); 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 października 2009 r. w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie 

świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, 

 poz. 624 z późn. zm.); 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych 

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

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013 r.  

w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, (Dz. U z 2013r., 

poz.1257); 

14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków  

i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, i innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół i placówek, osób niebędących obywatelami Polskimi oraz 

obywateli Polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach 

oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, 
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dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1202); 

15. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. 

w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz 

przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. nr 26, poz. 232  

z późn. zm.); 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002r. 

w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 

przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2002 r. nr 56, poz. 506 z późn. zm.); 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r.  

w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych 

(Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 z późn. zm.); 

18. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. ratyfikowana przez 

Polskę 30 września 1991 r. (Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

19. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014, poz. 

1182) . 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie 

dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  

i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników  

(Dz. U. 2012, poz. 752 z późn. zm.); 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2000r.  

w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu 

postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu 

oceniającego (Dz. U. r., 2000, nr. 98, poz. 1066 z późn. zm.);  

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2013 r.  

w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na 

dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 956); 

23. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności  
i żywienia (Dz. U. 2015 poz. 35) . 

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup 

środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży  

w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki 

spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych 

jednostkach (Dz. U. z 2015, poz. 1256).      

 
  

http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2013/000/956
http://www.prawo.egospodarka.pl/akty/dziennik-ustaw/2013/000/956
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Rozdział  I.  Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

1. Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego jest placówką 

wychowania przedszkolnego prowadzoną przez Parafię Rzymsko- 

Katolicką pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika  

w Lublinie reprezentowaną przez Proboszcza Parafii.  

2. Przedszkole Parafialne ma swoją siedzibę w Lublinie przy  

ul. Zbożowej 75.  

3. Przedszkole ma prawo używania pieczęci i posługiwania się nazwą: 

Przedszkole Parafialne im. bł. Honorata Koźmińskiego ul. Zbożowa 75 

20-827 Lublin 

4. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - placówka, oznacza 

to - Przedszkole Parafialne im bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie. 

5. Ilekroć w niniejszym Statucie używa się określenia - organ 

prowadzący, oznacza to - Parafię Rzymsko- Katolicką pod wezwaniem 

św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lublinie, reprezentowaną 

przez Proboszcza Parafii. 

6. Ilekroć w niniejszym statucie używa się określenia - organ sprawujący 

nadzór pedagogiczny, oznacza to - Lubelski Kurator Oświaty. 
 

 
 

Rozdział II. Cele i zadania przedszkola 
 

§ 2 

Cele wychowania przedszkolnego 
 

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu ich uzdolnień oraz kształtowanie 

czynności intelektualnych potrzebnych w codziennych sytuacjach  

i w dalszej edukacji. 

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby 

lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. 

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej  

do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,  

w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne  

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi. 
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5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie 

oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych  

i intelektualnych. 

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie  

do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych. 

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym  

i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich 

przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych. 

8. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie 

umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy 

teatralne oraz sztuki plastyczne. 

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do 

rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy 

patriotycznej. 

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez 

wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także 

kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne  

w edukacji szkolnej. 

 

§ 3 

Zadania przedszkola służące realizacji celów 
 

1. Zadania przedszkola w zakresie udzielania dzieciom pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej to: 

1) diagnozowanie środowiska dziecka, 

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych 

potrzeb i umożliwienie ich zaspokojenia, 

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń 

przedszkolnych, 

4) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami, 

5) otaczanie szczególną troską dzieci, których rozwój (fizyczny, 

umysłowy, emocjonalno - społeczny) nie przebiega harmonijnie  

i które wymagają oddziaływań kompensacyjno - wyrównawczych, 

6) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej, 

7) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

8) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród 

dzieci, nauczycieli i rodziców, 
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9) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych , 

10)  rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

2.  Realizacja celów i zadań przedszkola odbywa się w duchu wartości i zasad 

katolickich. 

3. Powyższe zadania realizowane są we współpracy z: 

1) rodzicami, 

2) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola, 

3) poradnią psychologiczno - pedagogiczną, 

4)  innymi przedszkolami i placówkami oraz organizacjami 

działającymi na rzecz dziecka. 

4.  Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor 

przedszkola. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

jest dobrowolne i nieodpłatne. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodziców, nauczyciela, 

pedagoga, psychologa, logopedy, poradni psychologiczno -

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.  

5.W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana  

w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem oraz w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 

2) zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, 

3) zajęć logopedycznych  

4) warsztatów, 

5) porad i konsultacji. 

6. Godzina zajęć specjalistycznych trwa 60 minut. 

7. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć 

specjalistycznych w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony 

dla wychowanka łączny czas tych zajęć. 

9. Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia prowadzą nauczyciele  

i specjaliści. 

10.W przedszkolu mogą być zatrudnieni pedagog, psycholog i logopeda. 

11.W celu rozpoznawania ewentualnych nieprawidłowości w rozwoju 

dziecka nauczyciele prowadzą obserwację pedagogiczną, zakończoną 

analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna), którą dokumentują oraz informują rodziców 

o jej wynikach. Dla dzieci z zaburzeniami mowy organizuje się zajęcia 

logopedyczne. Zajęcie prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie 

w zakresie logopedii. Liczba uczestników zajęć wynosi 1 - 4 dzieci. 
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12. Nauczyciel planując indywidualną pracę z dzieckiem ma obowiązek 

uwzględnić zalecenia specjalistów (pedagog, psycholog, logopeda) określone  

w wydanej opinii lub orzeczeniu. 

14. W przypadku zgłoszenia się dziecka z niepełnosprawnością, dla którego nie jest  

w stanie zapewnić pomocy ze względu brak odpowiedniej bazy lokalowej, 

środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań 

zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, przedszkole 

wskaże placówki, które organizują takie wspomaganie rozwoju dziecka i różne 

formy współpracy z jego rodziną. 

15. Poprzez udział w zajęciach organizowanych na terenie placówki, 

Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie tożsamości narodowej, 

językowej i religijnej. 

16. Przedszkole organizuje, w ramach planu zajęć, naukę religii: 

1)  nauczanie religii odbywa się na podstawie programów 

opracowanych i zatwierdzonych przez władze kościelne. 

2) nauka religii odbywa się w wymiarze jednego lub dwóch zajęć 

przedszkolnych tygodniowo. 

17. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomaganie 

rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole 

odbywa się poprzez: 

1) tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem możliwości 

rozwojowych dzieci i placówki, 

2) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie 

wczesnej interwencji specjalistycznej, 

3) informowanie rodziców na bieżąco o postępach dziecka, 

4) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań 

realizowanych w przedszkolu, 

5) uwzględnianie propozycji dzieci w codziennym planowaniu przez 

nauczyciela zadań edukacyjnych, 

6) ustalanie pracy pedagogicznej kierując się zasadą wykorzystywania  

w pracy metod aktywizujących wychowanków, 

7) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dzieciom wybór 

miejsca i rodzaju aktywności. 

18.  Nauczyciele mogą podejmować prace o charakterze innowacyjnym  

i nowatorskim, w trosce o stałe wzbogacanie procesu dydaktyczno - 

wychowawczego. Realizowanie ww. działań określają odrębne przepisy. 
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§ 4 

Opieka nad dzieckiem 

1. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze względem dzieci różnicując je  

w zależności od ich wieku, potrzeb indywidualnych, 

środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp. 

2. Przedszkole zapewnia opiekę w czasie pobytu dziecka w placówce 

oraz w trakcie zajęć poza przedszkolem poprzez: 

1) dostosowanie ramowych rozkładów dnia do psychofizycznych 

możliwości dziecka, 

2) właściwe wyposażenie wnętrz i urządzenie otoczenia przedszkola, 

3) zapewnienie stałej opieki ze strony nauczyciela; w czasie wyjść 

poza teren placówki zapewnienie opieki wg zasady: jedna osoba 

dorosła na 10 – 15 dzieci, 

4) sprawdzenie i usunięcie zagrożeń przed rozpoczęciem zajęć  

w przedszkolu i poza nim, 

3. Informację o pobycie dziecka poza terenem przedszkola (wycieczki), 

potwierdza i wyraża zgodę rodzic (opiekun) na przygotowanych przez 

nauczyciela kartach informujących o miejscu wyjścia lub wyjazdu 

dziecka,  

4. Osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej  

lub rekreacyjnej (spacer) jest nauczyciel, 

5. Każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym „Regulaminem 

wycieczek i spacerów” obowiązujących w przedszkolu., 

6. Na terenie przedszkola, wobec przedszkolaków nie są stosowane żadne 

zabiegi medyczne oraz nie podaje się leków farmakologicznych z uwagi 

na brak opieki pielęgniarskiej, natomiast o przyjęciu dziecka  

do przedszkola dzieci przewlekle chorych decyduje dyrektor  

w porozumieniu z nauczycielką, która będzie sprawowała opiekę na 

dzieckiem. 

7. Wychowankowie przedszkola ubezpieczani są od następstw 

nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców. 

8. Przedszkole w ramach posiadanych środków może udzielić pomocy 

materialnej dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej  

w porozumieniu z Radą Rodziców, bądź pomóc w otrzymaniu 

wsparcia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 
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§ 5 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola 
 

1. Opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola 

sprawują rodzice (prawni opiekunowie) lub inne osoby pełnoletnie 

wskazane przez nich w stosownym upoważnieniu, złożonym  

u nauczyciela na początku roku szkolnego, zapewniające dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

2. W uzasadnionych sytuacjach pracownik przedszkola może poprosić  

o okazanie dokumentu tożsamości osobę odbierającą dziecko. 

3. Przedszkole przejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą 

pozostawienia go przez rodziców (prawnych opiekunów) pod opieką 

nauczyciela, aż do momentu odbioru przez osoby upoważnione. 

4. Osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może być pod wpływem 

alkoholu. 

5. Do przedszkola przeprowadzone są dzieci zdrowe. W razie 

wątpliwości nauczycielki, co do stanu zdrowia dziecka, rodzic może 

być zobowiązany do dostarczenia stosownego zaświadczenia  

lekarskiego. 

 

§ 6 
 

Rozdział III. Organy przedszkola i ich kompetencje 
 

Organy przedszkola 
 

1.  Organami przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola, 

2) rada pedagogiczna, 

3) rada rodziców. 

2.  Poszczególne organy działają w oparciu o regulaminy ich działalności, 

mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji  

w ramach swoich kompetencji. Regulaminy nie mogą być sprzeczne  

ze statutem placówki. 

3. Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko 

dyrektora. 

4.  Dyrektor jest powoływany i odwoływany przez organ prowadzący 

przedszkole w porozumieniu ze Zgromadzeniem Sióstr 

Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza. 
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§ 7 
 

Zadania dyrektora przedszkola 
 

1. Kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na 

zewnątrz. 

2. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

3. Opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, 
który przedstawia radzie pedagogicznej  w terminie do dnia 15 września 
roku szkolnego, którego dotyczy plan. 

4. Przedstawianie do dnia 31 sierpnia każdego roku  wyników i wniosków 
ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego radzie pedagogicznej. 

5. Przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do 
zatwierdzenia organowi prowadzącemu przedszkole.  

6. Sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków  
harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne. 

7. Realizacja uchwał rady pedagogicznej, podejmowanych w ramach  

jej kompetencji stanowiących oraz dysponowanie środkami 

określonymi w planie finansowym placówki i odpowiedzialność za ich 

prawidłowe wykorzystanie. 

8. Przedstawienie do zaopiniowania projektu planu finansowego radzie 
pedagogicznej i radzie rodziców. 

9. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

10. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku  

w przedszkolu dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela lub 

nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

11. Współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych. 

12. Wykonywanie zadań wynikających z przepisów Rozporządzenia MEN  

w sprawie zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego. 

13. Powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka,  

o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego. 

14. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych  

w przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

15. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1)zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

placówki, 

2)dokonywania oceny pracy nauczycieli przedszkola według zasad 

określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzenia informacji 

niezbędnych do planowania doskonalenia zawodowego, 
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3)przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych 

nauczycielom i innym pracownikom przedszkola, 

4)występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień 

dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola, 

5)wykonanie zadań związanych z uzyskiwaniem przez nauczycieli 

przedszkola kolejnych stopni awansu zawodowego, 

6) odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 

dokumentacji przebiegu działalności wychowawczej i opiekuńczej 

oraz za wydawanie przez przedszkole zgodne z posiadaną 

dokumentacją. 

16. Zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie  

z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.  

17. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje  

z radą pedagogiczną i rodzicami. 

18. Odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego dziecka. 

 

§ 8 
 

Zadania rady pedagogicznej 
 

1. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym 

organem placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w przedszkolu. W zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać 

udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 

przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

4. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1)  zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych w przedszkolu, 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 

przedszkola, 

4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków, 

5) przygotowanie projektu i uchwalenie statutu przedszkola i jego 

zmian, 
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6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego,  

w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

5. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola,  

2) projekt planu finansowego przedszkola, 

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, 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, 

5)podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia i organizacje 

w celu wspierania działalności statutowej, 

6)pracę dyrektora przedszkola na wniosek organu prowadzącego lub 

sprawującego nadzór pedagogiczny, 

6. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa  
w ust. 4, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania 
uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 
przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

7. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego 
zmian i zatwierdza mocą uchwały. 

8. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku  

w przedszkolu dyrektor przedszkola na wniosek nauczyciela  

lub nauczycieli, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

9. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie 

nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska 

kierowniczego w przedszkolu. 

10. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności co najmniej połowy jej członków. 

11. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na 
posiedzeniach rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobro 
osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników przedszkola. 

12.  Rada pedagogiczna rozpatruje skierowane do niej wnioski rady 
rodziców. 

13. Uchwala działania wychowawcze i profilaktyczne. 
14. Deleguje przedstawiciela do udziału w zespole rozpatrującym 

odwołanie od oceny pracy nauczyciela. 
15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności.  
16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
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§ 9 
 

Zadania rady rodziców 
 

1. W przedszkolu może działać rada rodziców, stanowiąca reprezentację 

rodziców.  

2. Wyboru członków do Rady Rodziców dokonuje się na pierwszym  

w danym roku szkolnym zebraniu rodziców w poszczególnych 

oddziałach (po jednej osobie z każdego oddziału), 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie 

może być sprzeczny ze statutem przedszkola. Zebrania Rady są 

protokołowane. 

4. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada rodziców 

może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz 

innych źródeł. Zasady wydatkowania zgromadzonych funduszy 

określa regulamin rady rodziców. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) współudział w planowaniu pracy przedszkola, 

2) opiniowanie ważnych spraw przedszkola, w tym: 

 opiniowanie pracy dyrektora, na wniosek organu sprawującego 

nadzór pedagogiczny, w celu dokonania oceny jego pracy, 

 opiniowanie pracy nauczycieli odbywających staż na kolejny 

stopień awansu zawodowego, w celu dokonania oceny dorobku 

zawodowego nauczyciela, 

 opiniowanie projektu planu finansowego przedszkola, 

 opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności 

kształcenia i wychowania przedszkola w przypadku stwierdzenia 

niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny,  

3) pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy przedszkola, 

4)  podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie dodatkowych 

środków finansowych dla przedszkola.  

5) delegowanie przedstawiciela do udziału w pracach zespołu 

oceniającego rozpatrującego odwołanie od oceny pracy nauczyciela. 

5. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może z głosem doradczym 

dyrektor przedszkola. 
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§ 10 
 

Zasady współdziałania organów przedszkola 
 

1. Zasady współdziałania zapewniają w szczególności właściwe 

wykonywanie kompetencji ww. organów oraz zapewniają bieżącą 

wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola. 

2. Dyrektor przekazuje wszelkiego rodzaju informacje w „Księdze 

zarządzeń" oraz podczas posiedzeń rady pedagogicznej. 

3. Rada pedagogiczna przekazuje dyrektorowi uwagi i wnioski podczas 

posiedzeń. 

4. Rada Rodziców współdziała z dyrektorem i radą pedagogiczną 

poprzez przyjęte w placówce formy kontaktu. Stałą formą 

współdziałania z radą rodziców są zebrania organizowane na 

prośbę dyrektora lub przewodniczącego rady rodziców (np.: według 

potrzeb). 

 

§ 11 
 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola 
 

1. Spory między organami rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest stroną. 

2. Spory między radą pedagogiczną a radą rodziców rozstrzyga 

dyrektor w drodze negocjacji, zgodnie z przepisami prawa, 

uwzględniając dobro dziecka. 

3. W przypadku zaistnienia sytuacji konfliktowej dyrektor przedszkola 

zobowiązany jest do: 

- zbadania przyczyny konfliktu, 

- wydania w ciągu 7 dni decyzji rozwiązującej konflikt i powiadomienie 

o niej przewodniczących organów będących stronami. 

4.  Spory pomiędzy dyrektorem przedszkola a innymi organami 

przedszkola rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, organ 

prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
 

Rozdział IV.  Organizacja przedszkola 
 

§ 12 
 

1. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 122. 
2. W przedszkolu funkcjonuje 5 oddziałów, których czas pracy wynosi  

10 godzin, realizujące treści programowe wykraczające poza 
podstawę programową. 
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3. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada 5 sal zajęć, 
wyposażonych w sprzęt i środki dydaktyczne odpowiednio do grupy 
wiekowej. 

4. Przedszkole posiada plac zabaw wyposażony w sprzęt do realizacji 
zadań z zakresu wychowania zdrowotnego. 

5. Liczba oddziałów, jak również czas ich pracy, w zależności od potrzeb 
rodziców i możliwości organizacyjnych placówki, może ulec zmianie. 
 

§ 13 
 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, 

zainteresowań i uzdolnień. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

 

§ 14 
 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest  

w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego: 

1) nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród 

programów dopuszczonych do użytku przedszkolnego. Dyrektor 

przedszkola na wniosek nauczycieli zatwierdza Przedszkolny zestaw 

programów nauczania. 

2) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania 

przedszkolnego; programy własne mają opinię nauczyciela 

mianowanego lub doradcy metodycznego i są zatwierdzone przez 

radę pedagogiczną, 

3) w uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna, na wniosek 

nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian  

w Przedszkolnym zestawie programów nauczania. 

2. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut. 

3. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej 

przedszkola są: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego  

w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego 

wraz z językiem obcym nowożytnym,  

2)  dodatkowe zajęcia edukacyjne: 

a) zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno -

pedagogicznej, 

b) zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci.  

4. Przedszkole, na prośbę rodziców (prawnych opiekunów), 

może udostępnić pomieszczenia oraz zapewnić możliwość udziału 
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dzieciom, w zajęciach dodatkowych zorganizowanych i finansowanych 

na zasadzie indywidualnych umów poszczególnych rodziców z osobą 

prowadzącą w czasie poza realizacją podstawy programowej,  zgodnie 

z potrzebami i zainteresowaniami dzieci. 

5. Czas trwania zajęć dydaktycznych oraz zajęć dodatkowych: katechezy  

i zajęć z logopedii, ustala się stosownie do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosi: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - ok. 15 - 20 minut, 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - ok. 25 - 30 minut. 

6. Nauka j. angielskiego, jako wybranego obcego języka nowożytnego, 

odbywa się w ramach godzin realizacji podstawy programowej. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe posiadają wymagane 

kwalifikacje.  

8. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola,  

w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo – dydaktycznej  

z dziećmi w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć wpisuje się  

w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona dzieci, daty i miejsce ich 

urodzenia, nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów) oraz 

adresy ich zamieszkania, oznaczenie realizowanego programu 

wychowania przedszkolnego. W dzienniku  odnotowuje się również 

obecności dzieci na zajęciach wychowawczo – dydaktycznych. 

Przeprowadzanie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

9. Przedszkole może prowadzić dzienniki zajęć dodatkowych, które nie są 

wpisywane do dziennika zajęć przedszkola, jeżeli jest to uzasadnione 

koniecznością dokumentowania przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej, w szczególności zajęć dydaktyczno – 

wyrównawczych i specjalistycznych. Do dzienników tych wpisuje się 

tygodniowy plan pracy, tematy przeprowadzonych zajęć. 

 

§ 15 
 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe. 

2. W uzasadnionych przypadkach poszczególne oddziały, nie więcej jednak 

niż 6 oddziałów, mogą być zlokalizowane w różnych miejscach, jeżeli 

organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki 

sprawowania bezpośredniego nadzoru nad tymi oddziałami. 
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§ 16 
 

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

szkolnym określa arkusz organizacji pracy przedszkola opracowany 

przez dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia, który zatwierdza organ 

prowadzący w terminie do 30 maja poprzedniego roku szkolnego. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:  

1) liczbę dzieci, liczbę oddziałów i czas pracy poszczególnych oddziałów, 

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, 

3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków 

przydzielonych przez Urząd Miejski, 

4) liczbę nauczycieli rozpoczynających awans zawodowy oraz termin 

złożenia wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego, 

egzaminacyjnego w danym roku szkolnym, 

5) dodatkowe zajęcia organizowane w przedszkolu, finansowane  

ze środków przydzielonych przez jst.  

 

§ 17 

1. W przedszkolu obowiązują następujące dodatkowe dni wolne od pracy: 

1) piątek przed Świętami Wielkanocnymi, 

2) Wigilia Bożego Narodzenia. 

 

§ 18 
 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony 

przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej,  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, liczby 

dzieci w oddziale oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym 

powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału 

szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań 

dzieci, różnorodnych form pracy i odpoczynku.  

W ramowym rozkładzie dnia uwzględnia się proporcje 

zagospodarowania czasu zgodne z podstawą programową:  

1) Co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę. W tym czasie dzieci 

bawią się swobodnie przy niewielkim udziale nauczyciela.  

2)  Co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na świeżym powietrzu:  

w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na spacerze. W tym czasie 
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organizowane są gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje 

przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze.  

3)  1/5 czasu przeznacza się na zajęcia dydaktyczne, realizowane  

wg wybranego programu wychowania przedszkolnego.  

4)  Pozostały czas 2/5 przeznacza się na czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne, indywidualną pracę z dzieckiem, 

zajęcia dodatkowe, inne.  

3. Ramowy rozkład dnia zawiera ustalenia o charakterze organizacyjnym: 

1) godziny pracy poszczególnych oddziałów, 

2) godziny posiłków, 

3) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego, 

4) czas przeznaczony na zajęcia dodatkowe. 

4. Ramowy rozkład dnia obowiązujący w przedszkolu:  
 

6.30 - 7.30 
Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne wg. zainteresowań dzieci: 

manipulacyjne, konstrukcyjne, dydaktyczne i inne. 

7.30 - 12.30 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ 

7.30 - 8.00 

Zabawy integrujące grupę; zabawy ruchowe, zabawy i ćwiczenia ortofoniczne, 

ćwiczenia ogólnorozwojowe (rozwijające percepcję wzrokową i słuchowa, 

grafomotorykę), zabawy i ćwiczenia poranne. Przygotowanie do śniadania. 

8.00 - 8.30 Śniadanie 

8.30 - 8.45 Przygotowanie do zajęć. 

8.45 - 9.30 I zajęcia dydaktyczne 

9.30 - 10.30 

Spacery, pobyt na świeżym powietrzu; zabawy ruchowe  

w ogrodzie przedszkolnym, na osiedlowym placu zabaw i boisku lub w sali 

gimnastycznej. 

10.30 - 11.15 II zajęcia dydaktyczne (uzupełniające) - w grupach 5-6-latków 

11.15 - 12.00 

Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem 

uzdolnionym. Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Czynności 

higieniczno-porządkowe. 

Przygotowanie do obiadu. 

12.00 - 12.30 Obiad 

12.30 - 12.50 

Leżakownie - grupy 3-4-latków. 

Ćwiczenia relaksacyjne, słuchanie literatury dziecięcej, bajek, muzyki 

poważnej i relaksacyjnej, bajkoterapia. 
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12.50 - 14.00 

Zajęcia utrwalające, grafopercepcyjne, zabawy integracyjne, tańce, zabawy  

z piosenką, zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne. Zabawy dydaktyczne, zabawy na świeżym 

powietrzu. Indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju. Praca  

z dzieckiem uzdolnionym. 

14.00 - 14.20 Przygotowanie do podwieczorku.   Podwieczorek 

14.20 - 16.30 

Zabawy swobodne wg zainteresowań dzieci. Prace porządkowe  

w kącikach zainteresowań. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. 

Rozchodzenie się dzieci. 

 

§ 19 
1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 
określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas przeznaczony  
na realizację podstawy programowej wynosi 5 godzin dziennie. 

2. Wysokość opłaty za świadczenia w zakresie opieki, wychowania  
i nauczania wykraczające poza 5 godzin bezpłatnej realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą godzinę. 
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10 dnia 
każdego miesiąca. 

3. Urząd Miasta Lublin dofinansowuje działalność przedszkola roczną 
dotacją (w dwunastu miesięcznych transzach) na każde uczęszczające 
dziecko, która - w zależności od potrzeb – może być przeznaczona  
na płace pracowników, remonty, utrzymanie lokali przedszkola, zakup 
sprzętu, prowadzenie kuchni oraz inne wydatki związane z nauczaniem  
i wychowaniem. 

4. W przypadku uczęszczania do przedszkola dziecka z innej gminy, która 
nie zawarła porozumienia z Miastem Lublin w sprawie refundowania 
kosztów pobytu w przedszkolu rodzice dziecka uiszczają pełną opłatę. 

5. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników 
przedszkola. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia określa 
zarządzeniem dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem 
prowadzącym. 

6. Dzieci uczęszczające do przedszkola korzystają z trzech posiłków 
przygotowywanych przez pracowników placówki. Dzienna stawka 
żywieniowa dla dzieci obejmuje koszt zakupu surowców i produktów 
potrzebnych do przygotowania posiłków. Opłata ta może ulec zmianie  
w ciągu roku szkolnego w związku ze wzrostem lub obniżką cen 
żywności. 

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się opłatę  
za wyżywienie za każdy dzień nieobecności. Rodzice są zobowiązani  
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do zgłaszania nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej  
niż tydzień. 

8. Dyrektor może udzielić stałych lub okresowych ulg i zwolnień  
z odpłatności za przedszkole. 

 
 

Rozdział V.  Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

§ 20 
 

1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz 

pracowników nie będących nauczycielami. 

2. Wszyscy pracownicy przedszkola powinni dawać dzieciom dobry 

przykład, zgodnie z zasadami Ewangelii. 

3. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych 

pracowników określają odrębne przepisy. 

4. Placówka zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje do pracy  

w przedszkolu. 

5. Pracownikami nie będącymi nauczycielami są: 

1) księgowa 

2) intendentka, 

3) pomoc nauczyciela, 

4) woźna, 

5) szef kuchni, 

6) kucharz, 

7) kierowca - konserwator. 

6. W przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy nie 

wymienione w ust. 5, jeżeli zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian 

organizacyjnych. 

7. Pracownicy nie będący nauczycielami zobowiązani są do 

współdziałania i wspomagana nauczycieli w realizacji zadań 

wychowawczo - opiekuńczych dla dobra dziecka. 

8. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy 

ustala dyrektor przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami 

placówki. 

 

§ 21 
 

1. W przedszkolu może być utworzone stanowisko wicedyrektora 

przedszkola w przypadku gdy: 

1) liczba oddziałów będzie wynosiła co najmniej 6, 

2) lokalizacja oddziału nastąpi poza budynkiem macierzystym. 
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2. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć 

stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż określone  

w ust. 1, a także, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć inne 

stanowiska kierownicze. 

 

§ 22 
 

Zadania wicedyrektora przedszkola 
 

1. Do zadań wicedyrektora należy: 

1) organizowanie i kontrolowanie pracy przedszkola w zakresie 

ustalonym przez dyrektora, 

2) prowadzenie pracy wychowawczo - dydaktycznej w wymiarze 

określonym odrębnymi przepisami, 

3) zastępowanie dyrektora w czasie jego nieobecności. 

2. Szczegółowy zakres obowiązków wicedyrektora ustala dyrektor 

przedszkola. 

 

§ 23 
 

Zadania nauczycieli 
 

1. Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

powierzonym jego opiece podczas zajęć organizowanych przez 

przedszkole. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej  

i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował 

się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci  

do przedszkola. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały 

opiece dwóch nauczycieli. 

3. Zakres zadań nauczycieli obejmuje: 

1) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach 
wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców 
(prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających  
w szczególności z programu wychowania przedszkolnego,  
realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących 
dziecka, jego zachowania i rozwoju. 
W ww. zakresie nauczyciel zobowiązany jest do: 
a) zapoznania rodziców z programem wychowania przedszkolnego 

realizowanym w danym oddziale i uwzględniania opinii rodziców  

w tym zakresie, 
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b) przekazywania rzetelnej informacji o rozwoju dziecka, jego 

zainteresowaniach i potrzebach, 

c) pozyskiwania informacji dotyczących potrzeb i trudności,  

a także uzdolnień i zainteresowań dzieci, 

d) ustalania z rodzicami form pomocy pedagogicznej, 

e) uwzględniania pozyskanych od rodziców informacji do planowania 

pracy z dzieckiem. 

2) Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz 

odpowiedzialność za jej jakość, poprzez opracowywanie 

miesięcznych planów pracy uwzględniających treści programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale. 

3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu 

poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji, a także przekazywanie rodzicom 

informacji o wynikach tych obserwacji. 

4) Przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej dziecka w wieku 5 i 6 lat oraz 

wykorzystanie wyników obserwacji i diagnozy do planowania pracy  

z grupą.  

5) Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej poprzez 

indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy, stosownie  

do potrzeb i możliwości dzieci, w tym opracowanie i realizacja 

indywidualnych programów wspomagania i korygowania rozwoju 

dla dzieci odbywających obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

6) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania  

i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb  

i możliwości dzieci. 

7) Współpracę ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, w następujących formach: 

a) zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, 

b) zajęć logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeu-

tycznym, 

c) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

d) monitorowanie przebiegu pracy specjalisty z dzieckiem przy 

ścisłej współpracy z rodzicami. 

8) Wydanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 
podstawowej, sporządzonej na podstawie przeprowadzonej diagnozy 
pedagogicznej do końca kwietnia roku, w którym dziecko ma 
obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

9) Współpracę z rodzicami w następujących formach: 
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a) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok 

szkolny, organizowane przez dyrektora przedszkola, 

b) zebrania grupowe organizowane przez nauczycieli, 

c) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu, 

d) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmono-

gramu, 

e) konsultacje indywidualne, 

f) informacje zamieszczane na tablicy ogłoszeń, 

g) ekspozycje prac dzieci, 

h) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 

10) Planowanie własnego rozwoju zawodowego i systematyczne 

podnoszenie swoich kompetencji przez aktywne uczestnictwo  

w różnych formach doskonalenia zawodowego. 

11) Wzbogacanie warsztatu pracy przez gromadzenie pomocy 

dydaktycznych. 

12) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

13) Zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodziców, do których ma 

dostęp. 

14) Czynny udział w pracach rady pedagogicznej i zespołów zadaniowych 

zgodnie z regulaminem i kompetencjami rady, realizacja jej 

postanowień i uchwał. 

15). Realizację wniosków i zaleceń dyrektora oraz osób kontrolujących. 

16) Troskę o estetykę pomieszczeń. 

17) Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym. 

18) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, 

wynikających z bieżącej działalności placówki. 

19) Przestrzeganie procedur obowiązujących w Przedszkolu dotyczących 

bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu.(załącznik nr 1). 

20) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy 

merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, 

wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych. 

 
 
Zadania logopedy 

 
 Do zadań logopedy w przedszkolu należy:  
1. diagnoza logopedyczna, w tym prowadzenie badań przesiewowych  

w celu ustalenia stanu mowy dzieci;  
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2. prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci  
i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania 
jej zaburzeń;  

3. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;  

4. wspieranie nauczycieli w udzielaniu pomocy psychologiczno-
pedagogicznej.  

 

§ 24 
Zadania księgowej 
 

Do zadań księgowej należy:  

1. prowadzenie gospodarki finansowej przedszkola, 

2. dokonywanie rozliczeń z kontrahentami, 

3. sporządzanie sprawozdań (finansowych, statystycznych, 

oświatowych), 

4. prowadzenie dokumentacji kadrowo - płacowej. 

 

§ 25 
 

Zadania intendentki 
 

Do zadań intendentki należy: 

1. zaopatrywanie przedszkola w produkty żywnościowe, artykuły 

gospodarcze, środki czystości i inne materiały niezbędne  

do funkcjonowania placówki, 

2. prowadzenie magazynu i dokumentacji finansowo – księgowej  

w zakresie żywienia i gospodarki magazynowej i materiałowej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

3. zaopatrywanie pracowników w odzież ochronną zgodnie  

z przyjętymi normami,  

4. planowanie jadłospisów, nadzorowanie sporządzania posiłków  

i przydzielonych racji żywieniowych dla dzieci,  

5. stałe polepszanie wyżywienia dzieci poprzez znajomość zasad 

zdrowego przyrządzania posiłków zgodne z nowymi wymogami, 

6. podawanie do wiadomości rodziców jadłospisów dziennych, 

7. prowadzenie rejestrów badań okresowych pracowników i szkoleń 

bhp, 

8. przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej oraz prowadzenie rejestrów. 
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§ 26 
 

Zadania pomocy nauczyciela 
 

Do zadań pomocy nauczyciela należy: 

1. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku  

do dzieci polecone przez nauczyciela grupy, 

2. współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali i na placu 

zabaw, 

3. pomoc nauczycielowi w przygotowaniu pomocy dydaktycznych, 

4. dbałość o higienę osobistą każdego dziecka, 

5. utrzymanie w stanie używalności zabawek, 

6. utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń. 

 

§ 27 
 

Zadania woźnej oddziałowej 
 

Do zadań woźnej należy:  

1. utrzymanie czystości w salach, łazienkach i w innych przydzielonych 

pomieszczeniach, 

2. pomoc podczas ubierania i rozbierania się dzieci oraz podczas 

spacerów 

3. pomoc przy dostarczaniu posiłków do sali, zmywanie naczyń  

po posiłkach, 

4. pełnienie dyżuru w szatni, zwracanie uwagi na bezpieczeństwo dzieci, 

5. utrzymanie w czystości i stanie używalności powierzonego sprzętu. 

 

§ 28 
 

Zadania szefa kuchni 
 

Do zadań szefa kuchni należy: 

1. punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,  

2. przyjmowanie produktów z magazynu, dbanie o racjonalne ich 

zużycie, 

3. ustalanie organizacji i kierowanie pracą kuchni, 

4. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu 

kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, 

5. branie udziału w ustalaniu jadłospisów, służenie wiedzą z zakresu 

racjonalnego żywienia dzieci, 

6. sporządzanie próbek posiłków, 
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7. znajomość i przestrzeganie zasad higieny przy obróbce artykułów 

żywnościowych,  

8. przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej oraz prowadzenie rejestrów. 

 

§ 29 
 

Zadania kucharza 
 

 Do zadań kucharza należy: 

1. pomaganie szefowej kuchni w przyrządzaniu posiłków, 

2. utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu 

kuchennego i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych, 

3. mycie naczyń po posiłkach, 

4. w razie nieobecności szefa kuchni pełnienie jej obowiązków, 

5. przestrzeganie zasad higieny przy obróbce artykułów żywnościowych, 

sporządzanie próbek posiłków, używanie środków dezynfekcyjnych 

zgodnie z zaleceniami sanepidu, 

6. przestrzeganie Dobrej Praktyki Higienicznej i Dobrej Praktyki 

Produkcyjnej oraz prowadzenie rejestrów. 

 

§ 30 
 

Zadania kierowcy – konserwatora 
 

Do zadań kierowcy-konserwatora należy:  

1. dbanie o stan techniczny urządzeń w przedszkolu,  

2. dokonywanie doraźnych napraw maszyn, sprzętów, urządzeń  

i zabawek w przedszkolu i na placu zabaw, 

3. przywożenie zakupów żywnościowych i gospodarczych do 

przedszkola,  

4. przewożenie posiłków ( śniadanie, obiad, podwieczorek), 

5. utrzymywanie w należytej czystości i porządku terenu wokół 

przedszkola, 

6. obsługa ksera i dbałości o jego stan techniczny. 

 

§ 31 
 

1. Ponadto każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie przedszkola, 
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2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę  

w pracy, 

3) dawania dzieciom dobrego przykładu, zgodnie z zasadami Ewangelii, 

4) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy, 

5) powiadamiania dyrektora o wszelkich zauważonych 

nieprawidłowościach związanych z działalnością placówki, 

6) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeń-

stwu w miejscu niedostępnym dla dzieci. 

2. Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia  

bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

przedszkole. 

 

Rozdział VI.  Wychowankowie 
 

§ 32 
 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, z zastrzeże-

niem ust. 2. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może 

uczęszczać dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko  

w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego  

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek 

szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym 

roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat .  

4. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie 

spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko nieposiadające 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego może być odroczone, nie 

dłużej niż o jeden rok.  

5. Decyzję w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego podejmuje dyrektor 

publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie w której dziecko mieszka, 

po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, opinię  

w sprawie odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko 

wydaje poradnia na wniosek rodziców/prawnych opiekunów.  

6. Dziecko odroczone realizuje ponownie roczne obowiązkowe 

przygotowanie przedszkolne.  

7. Odroczenie odbywa się na wniosek rodziców, jednak wniosek  

o odroczenie obowiązku szkolnego rodzice mogą składać w trakcie 
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całego roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy sześć lat, tj. do 31 

grudnia.  

8. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć 

lub już rozpoczęło spełnianie obowiązku szkolnego.  

9. Do wniosku o odroczenie spełniania obowiązku szkolnego rodzice 

zobowiązani są dołączyć opinię, z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania obowiązku szkolnego, wydaną przez publiczną albo 

niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.  

10. Rodzice (opiekunowie) dziecka 6-letniego, które powinno rozpocząć 

roczne przygotowanie przedszkolne, są zobowiązani dopełnić czynności 

zgłoszenia dziecka i zapewnić jego regularne uczęszczanie. 

11. Dyrektor przedszkola kontroluje spełnianie przez dziecko obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego poprzez egzekwowanie 

usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności dziecka w okresie 

jednego miesiąca na co najmniej 50%. 

12. Niespełnienie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego 

podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji. 

13. Dyrektor przedszkola jest obowiązany powiadomić dyrektora szkoły,  

w obwodzie, której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko 

obowiązku w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.  

14. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa powyżej należy 

do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko 

mieszka.  

15. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

16. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego są zobowiązani do: 

1) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, 

dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, której dziecko 

mieszka, o realizacji tego obowiązku w przedszkolu lub oddziale 

przedszkolnym, 

2) zapewnienia dziecku warunku nauki, w przypadku dziecka 

realizującego obowiązek poza przedszkolem lub oddziałem 

przedszkolnym, 

17. Obowiązek, o którym mowa w w/w pkt.10, może być spełniamy 

również przez uczęszczanie odpowiednio do przedszkola: 

1) za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub 

porozumień o współpracy bezpośredniej zawieranych przez 



Statut Przedszkola Parafialnego im. bł. Honorata Koźmińskiego w Lublinie 

- 30 - 

 

szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji 

rządowej lub w ramach programów edukacyjnych Unii 

Europejskiej, 

2) przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa  

w Polsce.  

 

§ 33 
Zasady rekrutacji 
 

1. Do przedszkola przyjmuje się dzieci w wieku od 3 do 6 lat, biorąc pod 
uwagę ich rok urodzenia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach 
dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku.  

2. Dziecku, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może 
uczęszczać do przedszkola dodatkowo nie dłużej niż jeden rok.  
W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, nie dłużej niż do końca roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 8 lat. 

3. Nabór dzieci do przedszkola obejmuje dzieci zamieszkałe na terenie 
miasta Lublin. 

4. Miejsca w przedszkolu mają zapewnione dzieci objęte obowiązkowym 
przygotowaniem przedszkolnym (art. 14 ust. 3 i 3a Ustawy z 7 września 
1991 r. O systemie oświaty –  Dz. U. z 2004 nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) 

5. Rodzice dzieci uczęszczających do danego przedszkola składają na kolejny 
rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego  
w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia 
postępowania rekrutacyjnego. Dzieci, których rodzice złożą w/w 
deklarację są przyjęte do przedszkola w pierwszej kolejności. 

6. Rekrutację do przedszkola ogłasza na kolejny rok szkolny dyrektor 
przedszkola w formie pisemnego ogłoszenia. Ogłoszenie to zawiera termin 
składania przez rodziców deklaracji o kontynuowaniu wychowania 
przedszkolnego oraz termin składania wniosków o przyjęcie dziecka do 
przedszkola wraz z załącznikami, a także inne terminy dotyczące 
przebiegu rekrutacji. 

7. Ogłoszenie umieszcza się: 
a) na tablicy ogłoszeń przedszkola, 
b) na stronie internetowej przedszkola. 

8. Gdy liczba zgłoszonych kandydatów jest mniejsza lub zgodna z liczbą 
miejsc w przedszkolu, przyjęć do przedszkola dokonuje dyrektor. 

9. W przypadku większej liczby zgłoszeń, dyrektor w drodze zarządzenia 
powołuje Komisję Rekrutacyjną, skład której określa Regulamin 
Rekrutacji.  

10. Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  
do przedszkola oraz kandydatów przyjętych i nieprzyjętych odbywa się  
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w terminie ustalonym z organem prowadzącym oraz Urzędem Miasta 
Lublin. 

11.  Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci  
do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 
rekrutacyjnego dane przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami. 

12. W przypadku zwolnienia się miejsca w przedszkolu w trakcie roku 
szkolnego, dyrektor przyjmuje dzieci z listy kandydatów nieprzyjętych. 

13. Rodzice dzieci przyjętych mają obowiązek zgłoszenia się do przedszkola 
celem podpisania umowy o korzystanie z usług przedszkola. Umowy 
podpisuje się w terminie wyznaczonym przez dyrektora przedszkola. 
Niepodpisanie umowy w tym terminie oznacza rezygnację z miejsca  
w przedszkolu i powoduje automatycznie skreślenie kandydata z listy 
przyjętych. 

 

§ 34 

Prawa dziecka 
 

1. Przedszkole przestrzega praw dziecka zawartych w „Konwencji praw 

dziecka", są to prawa do: 

1) akceptacji takim jakim jest, 

2) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju, 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym 

pomocy, 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw, 

6) doświadczania konsekwencji własnego zachowania, 

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia. 

2. W przedszkolu obowiązuje „Kodeks przedszkolaka" ustalony z dziećmi,  

w porozumieniu z rodzicami, który określa następujące obowiązki 

dziecka: 

1) przestrzeganie ustalonych wspólnie z nauczycielem zasad i norm 

postępowania w grupie, 

2) szanowanie godności swojej i innych, 

3) dbanie o bezpieczeństwo swoje i innych, 

4) troska się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali, 

5) uczestnictwo w zajęciach i pracę nad własnym rozwojem. 

3.  W przedszkolu określa się następujące procedury na wypadek 

naruszenia praw dziecka: 

1) rodzice składają skargę na piśmie do dyrektora przedszkola, 

2) dyrektor przedszkola ma obowiązek w ciągu 7 dni zbadać 

sprawę i dać odpowiedź rodzicom, 
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3) w przypadku nie akceptowania przez rodzica decyzji dyrektora 

przedszkola, rodzic ma prawo odwołać się do organu prowadzącego 

lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 35 
 

1. Przedszkole stwarza warunki pobytu w przedszkolu zapewniające 

dzieciom bezpieczeństwo: 

1) budynek przedszkolny i teren wokół niego odpowiada ogólnym 

warunkom bezpieczeństwa i higieny oraz posiada urządzenia 

przeciwpożarowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami, 

2) teren przedszkola jest ogrodzony i posiada właściwe oświetlenie, 

3) urządzenia sanitarne znajdują się w stanie pełnej sprawności 

technicznej i są utrzymane w czystości, 

4) dzieci przebywające w przedszkolu nie mogą być pozostawiane  

bez nadzoru osób do tego upoważnionych, 

5) dyrektor przedszkola jest zobowiązany do zapewnienia dzieciom  

i pracownikom bezpiecznych higienicznych warunków pracy i zajęć 

w czasie pobytu w przedszkolu. 

 

§ 36 
 

1. Określa się przypadki, w których dyrektor przedszkola może skreślić 

dziecko z listy wychowanków, po uprzednim powiadomieniu rodziców 

na piśmie: 

 1) brak opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przez okres co najmniej 

dwóch miesięcy, 

2) nieusprawiedliwiona i nie zgłoszona przez rodziców w ciągu dwóch 

miesięcy nieobecność dziecka w przedszkolu. 

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje na podstawie 

uchwały rady pedagogicznej. 

 

Rozdział VII. Postanowienia końcowe 
 

§ 37 
 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 
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3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia  

7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami i nie jest 

organizacją nastawioną na osiąganie dochodów z tego tytułu. 

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi  

i administracji. 

5. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych 

ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora w kancelarii i na 

stronie internetowej Przedszkola. 

6. Statut przyjęto uchwałą Rady pedagogicznej nr II/2015/2016  

w dniu 31. 08. 2015 r. 

7. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia. 

 

 

Za Radę Pedagogiczną      Organ Prowadzący 

 

 


