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STATUT  

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO 

„KRASNAL 2” 

wchodzi w życie 01 września 2022 roku 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo Oświatowe ( Dz. U.z 2017r., poz.59, art. 72 ust. 1, 

art 82 ust. 2, art. 102, art. 111, art.172 ust.1, art. 172 ust. 2 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe 

( Dz. U. z 2017r. poz. 60), art. 322 ust. 1, art. 368 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 czerwca 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 

23 VI 2016 r. poz. 895) 

3. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego - załącznik Nr 1 do rozporządzenia 

4. Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty, dotyczące placówek 

niepublicznych; 

5. Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji 

wymaganych od nauczycieli (Dz. U z 2009 r.nr 50, poz. 400) 

6. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 942 z 

późniejszymi zmianami); 

7. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity – Dz. U. Nr 97 z 

2006 r. poz. 674 z późniejszymi zmianami) w zakresie dotyczącym placówek 

niepublicznych. 

8. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej ( RODO) 

2016/679 z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych - Dz. Urz. UE L 119, s.1)  

9. art. 5 ust. 7 ustawy z 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022 poz. 1116) w sprawie zawieszenie zajęć. 
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10. art. 106 a ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082) w 

sprawie zapewnienie ciepłego posiłku 

11. Rozporządzenia MEiN z dn. 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U.2022.1594 z dnia 2022.07.29) w sprawie  

stanowiska pedagoga specjalnego 

 

§ 1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Niniejszy statut - to wewnętrzny akt prawny, który reguluje trzy zasadnicze obszary 

funkcjonowania Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2. Statut określa strukturę 

organizacyjną przedszkola, cele i zadania przedszkola oraz sposób działania 

przedszkola, którego ustalona, pełna nazwa brzmi: 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KRASNAL 2 

2. Siedziba: Olsztyn, ul. Mikołaja Kopernika 4. 

3. Przedszkole jest placówką niepubliczną i jako takie jest wpisane do ewidencji szkół i 

placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Olsztyn pod numerem: 449 

4. Przedszkole działa na podstawie wskazanych wyżej ustaw oraz niniejszego statutu.  

5. Osobą prowadzącą przedszkole jest Ewa Barańska.  

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Warmińsko- 

Mazurski Kurator Oświaty w Olsztynie  

7. Przedszkole używa pieczęci o następującej treści: 

 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE KRASNAL 2 

10-511 Olsztyn, ul. Kopernika 4 

§ 2 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole jest miejscem, w którym wychowanek kreowany jest na człowieka 

rozumiejącego innych, szanującego odrębność rasową, narodowościową i religijną. 

Jest placówką, która służy rzeczywistej demokracji, gdzie każde dziecko ma te same 

warunki rozwoju i takie same szanse odnoszenia sukcesów. 

2. Zadaniem przedszkola jest organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych 

sprzyjających nawiązywaniu przez dziecko wielorakich kontaktów społecznych i 
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wchodzeniu w różne osobowe interakcje, dążenia do wypowiadania siebie w 

twórczości plastycznej, muzycznej, ruchowej i umysłowej. 

3. Nadrzędnym celem wychowania przedszkolnego jest rozwój dziecka przez: 

a) kształtowanie i rozwijanie otwartości dziecka wobec siebie, innych ludzi, świata i 

wobec życia, 

b) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego 

predyspozycji i możliwości rozwojowych, 

c) doprowadzenie dziecka do takiego stopnia rozwoju psychofizycznego, jaki jest 

niezbędny do podjęcia nauki w szkole, 

d) pomoc rodzinie w opiece nad dzieckiem, 

4. Program pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym działa 

ściśle z podstawą programową wychowania przedszkolnego, określa zadania 

wchodzące w zakres następujących dziedzin oddziaływania: zdrowotne, społeczno-

moralne, umysłowe, techniczne i estetyczne. Treści podane w każdym dziale 

programowym są ze sobą integralnie powiązane, stwarzając możliwość jednoczesnego 

realizowania różnorodnych zadań wychowawczo-dydaktycznych. Rozwój osobowości 

staje się w ten sposób rezultatem wieloletniego intensywnego uczestniczenia dziecka 

w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego go świata. 

5. Przygotowaniu dziecka do podjęcia nauki w szkole służy realizacja zadań wszystkich 

dziedzin wychowania, począwszy od grupy najmłodszej, stąd dojrzałość szkolna jest 

wynikiem pełnej realizacji tych różnorodnych i przenikających się wzajemnie treści. 

6. Przedszkole realizuje roczne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole. 

Współpracuje ściśle z rodzicami, dąży do jedności oddziaływań wychowawczo 

dydaktycznych przedszkola i środowiska rodzinnego. Szczegółowe cele i zadania 

współpracy z rodzicami określa autorski program Współpracy Przedszkola 

Niepublicznego Krasnal 2 w Olsztynie z Rodzicami. 

7. Przedszkole działa na podstawie programów ogólnych zatwierdzonych przez MEN 

oraz własnych programów autorskich, które są spójne z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego. Programy autorskie wraz z harmonogramem 

uroczystości przedszkolnych umieszczane są w planie pracy dydaktyczno – 

wychowawczej i opiekuńczej na dany rok szkolny oraz na stronie internetowej 

przedszkola. 
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8. Programy edukacyjne mają za zadanie sprawić, by dzieci polubiły myślenie, nie bały 

się stawać przed nowymi wyzwaniami. Dążymy do stworzenia idealnych warunków 

do uczenia się poprzez działanie, przeżywanie, odkrywanie. Pracujemy metodami 

aktywizującymi, ćwiczymy wyobraźnię, rozszerzamy wiedzę, ośmielamy dzieci do 

zadawania pytań i zaspakajania ciekawości dziecięcej, dążymy do rozwoju pewności 

siebie i własnego zdania. Uczymy konstruktywnej współpracy i dobrej, zdrowej 

rywalizacji poprzez świetną zabawę. 

Nasze metody to: 

- doświadczenia i eksperymenty 

- trening podnoszący poziom kreatywności, spontanicznej ekspresji i twórczego  

 myślenia 

- trening samodzielności w działaniu 

- łamigłówki umysłowe usprawniające pracę mózgu 

- pedagogika zabawy 

- ćwiczenia dramowe 

- indywidualny styl nauczania 

- techniki pamięciowe pobudzające wszystkie zmysły 

- kinezjologia edukacyjna - koordynacja ciała i umysłu, zwiększenie efektywności  

 pracy mózgu 

- arteterapia - pokonywanie lęków, zahamowań, wzmacnianie wiary we własne siły 

- zabawy rozluźniające, relaksacyjne. 

 

§ 3 

ZADANIA OPIEKUŃCZE I BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU 

1. Przedszkole organizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci, ich potrzeb, 

zainteresowań, możliwości rozwojowych, z uwzględnieniem obowiązujących 

w przedszkolach ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

2. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawuje nauczyciel wraz z inną 

osobą sprawującą rolę opiekuna. Odpowiadają oni za bezpieczeństwo uczniów w 

przedszkolu oraz poza jego terenem w godzinach, w jakich dziecko znajduje się pod 

opieką przedszkola. 

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

(opiekunów) lub osobę przez nich upoważnioną i wskazaną w umowie o objęcie 
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dziecka opieką przedszkolną. Nauczyciel ma prawo nie wydać dziecka osobie, co do 

której ma uzasadnione podejrzenie, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa (np. znajduje się pod wpływem alkoholu). W takich przypadkach 

nauczyciel ma obowiązek powiadomić dyrektora i wezwać Policję. Zasady 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola szczegółowo określają procedury 

bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora. 

4. Dziecko powinno być przyprowadzany do przedszkola przez rodzica bądź opiekuna 

do godziny 8:30.  

5. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za dzieci nie przekazane bezpośrednio 

nauczycielowi. 

6. Zabrania się rodzicom/ opiekunom prawnym pozostawiania dzieci samych na terenie 

przedszkola, bez powiadomienia o tym fakcie nauczyciela.  

7. Każdy oddział uczniów podlega opiece jednego nauczyciela głównego oraz 

nauczyciela dopełniającego czas pracy grupy oraz zastępstwa w przypadku 

nieobecności nauczyciela głównego. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i 

jej skuteczności nauczyciel ten prowadzi oddział (w miarę możliwości) przez 

wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

8. W przedszkolu mogą przebywać wyłącznie dzieci zdrowe. Odpowiedzialność za 

dziecko, które zostało przyprowadzone do przedszkola chore spoczywa na rodzicach. 

W przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków. W sytuacji gdy stan zdrowia 

dziecka wymaga podania leków, rodzice obowiązani są do pisemnego 

poinformowania o tym fakcie nauczycielki dziecka oraz dyrektora do spraw 

pedagogicznych. Podanie leku może nastąpić po wyrażeniu zgody przez dyrektora. 

 

§ 4 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

1. Organami przedszkola są: 

I. Osoba prowadząca przedszkole 

II. Dyrektor przedszkola; 

III. Zastępca Dyrektora do spraw pedagogicznych; 

IV. Rada Pedagogiczna Przedszkola Niepublicznego Krasnal 2 obraduje wspólnie 

z Radą Pedagogiczną Przedszkola Niepublicznego Krasnal i posiada takie same 

prawa i obowiązki jak Rada Pedagogiczna Przedszkola Niepublicznego Krasnal.  
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2. Do zadań i kompetencji organu prowadzącego przedszkole należy: 

a) zapewnienie właściwego utrzymania przedszkola oraz warunków działania 

przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 

b) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej przedszkola; 

c) podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola; 

d) nadzór oraz koordynacja zgodności realizowanych przez przedszkole celów 

z założeniami Statutu Przedszkola; 

e) nadawanie Statutu Przedszkola i zatwierdzanie w nim zmian. 

3. Dyrektor Przedszkola jest uprawniony i zobowiązany do: 

a) bieżącego zarządzania przedszkolem oraz kierowania bieżącą działalnością 

wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą przedszkola; 

b) reprezentowania Przedszkola na zewnątrz; 

c) przyznawanie pracownikom nagród, a w sytuacjach tego wymagających udzielanie kar 

porządkowych; 

d) zawierania i rozwiązywania umów z rodzicami lub opiekunami uczniów przedszkola 

oraz dokonywania wszelkich zmian w umowach już zawartych z rodzicami dzieci 

w momencie wejścia w życie zmian w przedmiotowym statucie; 

e) przeprowadzanie naboru dzieci do przedszkola oraz wydawanie decyzji o skreśleniu 

z listy dzieci;  

f) zawierania, rozwiązywania oraz dokonywania wszelkich zmian w umowach o pracę 

zawartych z pracownikami przedszkola; 

g) ustalania składników i wysokości opłat za pobyt dziecka w przedszkolu 

h) prowadzenie współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi oraz instytucjami 

i placówkami oświatowymi, kulturalnymi i edukacyjnymi, a także instytucjami 

nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola; 

i) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych. 

j) informowanie szkoły rejonowej o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania 

przedszkolnego 

k) odbierania od rodziców/ opiekunów prawnych dzieci oświadczeń , w tym min. 

oświadczeń o niewyrażaniu zgody na przeprowadzanie badań psychologicznych; 

l) wyrażania zgody na podanie leków uczniom przedszkola, którzy tego wymagają poza 

lekami ratującymi życie;  
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m) koordynowanie opieki nad dziećmi, zastępstw w przypadku nieobecności nauczycieli 

n) wyrażania zgody lub odmowy w sprawie współfinansowania lub finansowania 

doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 

4. W razie nieobecności dyrektora przedszkola wskazane wyżej uprawnienia przechodzą na 

dyrektora do spraw pedagogicznych.  

5. Dyrektor do spraw pedagogicznych jest uprawniony i zobowiązany do: 

a) pełnienia nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, w tym zwłaszcza do sprawdzania 

miesięcznych planów pracy nauczycieli przedszkola, organizowania różnych form kształcenia 

tychże nauczycieli; 

b) opracowywania rocznego planu pracy wychowawczo- dydaktycznej przedszkola; 

c) przewodniczenia Radzie  Pedagogicznej oraz jej zwoływaniu; 

d) kierowania do Rady Pedagogicznej próśb o wydanie opinii w ważnych sprawach 

dotyczących działalności przedszkola; 

e) wydawania zaleceń nauczycielom i innym pracownikom przedszkola; 

f) dokonywania ocen pracy nauczycieli w przypadkach tego wymagających 

g) kontrolowania dokumentacji pedagogicznej obowiązującej nauczycieli; 

h) wykonywania wszelkich innych niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania 

przedszkola zadań, określonych przez Dyrektora, 

i) prowadzenie obserwacji pracy nauczycieli, 

j) wspomaganie nauczycieli w osiągnięciu wysokiej jakości ich pracy, 

k) zastępowania nauczycieli w przypadku nagłych nieobecności, 

l) wykonywania obowiązków należących do dyrektora przedszkola w sytuacji jego 

nieobecności w przedszkolu, w szczególności zaś do zawierania umów z rodzicami. 

6. W przedszkolu maja zastosowanie aktualnie obowiązujące wewnętrzne akty prawne w 

formie zarządzeń dyrektora, procedur postępowania, polityki wewnętrznej wprowadzanych i 

wymaganych na podstawie odrębnych przepisów. Statut jest nierozerwalnie związany z 

aktualnie obowiązującymi procedurami, zarządzeniami i polityką wewnętrzną przedszkola. 

7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w skład, której wchodzą 

wszyscy nauczyciele przedszkola Krasnal 2 i wszyscy nauczyciele Przedszkola 

Niepublicznego Krasnal. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach 

zwoływanych przez Dyrektora do spraw pedagogicznych co najmniej trzy razy do roku. Do 

jej kompetencji należy: 
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a) wskazywanie dyrektorowi do spraw pedagogicznych propozycji odnośnie przydziału 

nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia; 

b) zatwierdzanie planów pracy wychowawczo- dydaktycznych przedszkola przedstawionych 

przez dyrektora do spraw pedagogicznych; 

c) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych, o ile nie 

powodują one skutków finansowych; 

d) wydawanie opinii na prośbę dyrektora do spraw pedagogicznych; 

e) organizacja pracy przedszkola; 

f) wnioskowanie do Dyrektora Przedszkola o przyznawanie nauczycielom nagród i 

wyróżnień; 

g) podejmowanie działań mających na celu organizację imprez w przedszkolu oraz poprawę 

bezpieczeństwa w przedszkolu; 

h) wnioskowanie o dokonanie zmian w niniejszym statucie. 

 

§ 5 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

1. Przedszkole zapewnia opiekę wychowanie i naukę uczniom w przedziale wiekowym 2,5 do 

6 lat. Dzieci, którym odroczono realizację obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do 

przedszkola nie dłużej jednak niż do momentu ukończenia 8 roku życia. 

2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się z dniem 1 września, a kończy z dniem 31 

sierpnia następnego roku.  

3. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia ustala dyrektor zarządzający przedszkolem.  

4. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.  

5. Realizacja zajęć zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego odbywa się 

w godzinach od 8 do 13. W pozostałych godzinach pobyt dziecka w przedszkolu jest płatny i 

wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobyt przez godziną 8,00 i po godzinie 13,00. 

Szczegółowe zasady naliczania opłaty za przedszkole oraz zwolnienia z niej zawiera umowa 

o objęcie dziecka opieką przedszkolną.  

6. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. Uczniowie w oddziale mogą 

być zgrupowani według zbliżonego wieku, potrzeb, zainteresowań lub uzdolnień. Liczba 

uczniów w oddziale określona jest w przepisach nadrzędnych. 

7. Wychowankowie placówki mogą korzystać z pomieszczeń wyznaczonych dla danej grupy 

wiekowej, tj. sali zabaw i zajęć, szatni, łazienki i sanitariatów przynależnych do każdej grupy 
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oraz mogą przemieszczać się po każdej sali dydaktycznej, zależnie od realizacji zadań 

planowanych i projektowanych przez nauczyciela. 

8. Przedszkole prowadzi stronę internetową działającą pod adresem: www.przedszkole-

krasnal.olsztyn.pl oraz profil na Facebook. Na stronie internetowej umieszczane są informacje 

z działalności przedszkola. Publikacja wizerunku uczniów przedszkola odbywa się wyłącznie 

za pisemną zgodą rodziców wyrażoną przy podpisywaniu umowy o objęcie opieką 

przedszkolną.  

9. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

dowolnie wybranego przez nauczyciela z zestawu programów wychowania przedszkolnego 

zaakceptowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

10. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, 

logopedii, zajęcia taneczne, zajęcia z języka angielskiego. Zajęcia dodatkowe oraz zajęcia dla 

dzieci z deficytami rozwojowymi prowadzone są w godzinach pracy przedszkola przez 

wykwalifikowana kadrę. Wszystkie zajęcia dodatkowe w ramach oferty przedszkola 

finansowane są z dotacji przekazywanej na konto placówki przez Gminę Olsztyn. 

11. Przedszkole organizuje wyjścia poza teren przedszkola. Podpisanie umowy o objęcie 

dziecka opieką przedszkolną jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na uczestnictwo dziecka 

w wyjściach. Jeżeli rodzic/ opiekun prawny nie wyraża zgody na uczestnictwo jego dziecka w 

danej imprezie/ wyjściu poza teren przedszkola obowiązany jest poinformować o tym 

dyrektora do spraw pedagogicznych. W przypadku, gdy wyjście poza teren przedszkola jest 

całodniowe rodzic/ opiekun prawny dodatkowo ma obowiązek nie przyprowadzać dziecka do 

przedszkola w tym dniu. 

12. W przedszkolu mogą być oragnizowane badania przesiewowe dzieci prowadzone przez 

specjalistów wskazanych przez Dyrektora Przedszkola. Rodzice zobowiązani są do 

podpisania oświadczenia zawierającego zgodę lub odmowę na objęcie dziecka zajęciami 

terapeutycznymi.  

13. Przedszkole zapewnia wychowankom pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie z 

przepisami ustawy prawo oświatowe. 

14. W przedszkolu realizowane są procedury związane z RODO - podstawa prawna 

niniejszego dokumentu punkt 9. 

 

 

 

http://www.przedszkole-krasnal.olsztyn.pl/
http://www.przedszkole-krasnal.olsztyn.pl/


 

 

 

10 | S t r o n a  

 

§ 6 

ORGANIZOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ Z WYKORZYSTANIEM METOD I 

TECHNIK KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ 

 

1. Dyrektor zawiesza zajęcia w Przedszkolu na czas oznaczony, w razie wystąpienia: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych; 

b) temperatury zewnętrznej zagrażającej zdrowiu uczniów; 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną; 

d) gdy wystąpiły na danym terenie zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu uczniów; 

e) jeżeli w pomieszczeniach, gdzie odbywają się zajęcia, temperatura wynosi poniżej 18 

stopni Celsjusza; 

d) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów. 

2. Czas ograniczenia funkcjonowania Przedszkola będzie wynosił 2 dni. Po tym czasie 

Dyrektor wprowadza naukę zdalną. 

3. Zawieszenie zajęć może dotyczyć wybranej grupy lub całego Przedszkola. 

4. Za realizację zadań Przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu realizacji tych zadań odpowiada dyrektor szkoły. 

5. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola nauka może być realizowana na 

odległość poprzez: 

a) zdalne nauczanie dla całej grupy; 

b) nauczanie hybrydowe zdalne i stacjonarne. 

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania przedszkola w czasie ograniczenia jego 

funkcjonowania zawiera procedura Organizowanie i prowadzenie zajęć z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość zawarta w zarządzeniu dyrektora przedszkola. 

 

§ 7 

ORGANIZACJA ŻYWIENIA 

 

1. Przedszkole zapewnia uczniom wyżywienie składające się z pięciu posiłków dziennie- 

śniadania, II śniadania, obiadu (I i II danie) oraz podwieczorku.  

2. Korzystanie z posiłku jest obowiązkowe i płatne. 
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3. Wysokość opłaty za korzystanie z posiłków ustala corocznie dyrektor Przedszkola. 

Wysokość stawki żywieniowej oraz sposób jej pobierania zawiera umowa o objęcie dziecka 

opieką przedszkolną. 

4. Rodzice dziecka ponoszą opłatę za korzystanie z posiłku w wysokości kosztów surowca 

przeznaczonego na sporządzenie posiłku, w przeliczeniu na jeden posiłek. W sytuacjach 

wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany 

odpłatności za posiłek. 

5. Opłata za wyżywienie jest wpłacana na wskazany w umowie rachunek bankowy 

przedszkola łącznie z opłatą za pobyt dziecka w przedszkolu.  

 

§ 8 

ZASADY PRZYJMOWANIA UCZNIÓW 

1. Przedszkole stosuje kryteria i zasady rekrutacji dzieci na kolejny rok szkolny tak jak do 

przedszkoli publicznych prowadzonych przez Miasto Olsztyn. 

2. Umowę o objęcie dziecka opieką przedszkolną zawiera w miesiącu wrześniu dyrektor 

zarządzający przedszkolem z rodzicem/ rodzicami lub opiekunem prawnym/ opiekunami 

prawnymi dziecka.  

3. Kontynuacja nauki w kolejnym roku szkolnym wymaga złożenia stosownego druku w 

terminie wyznaczonym przez dyrektora zarządzającego przedszkolem.  

4. W razie wolnych miejsc w przedszkolu wskazana wyżej umowa może zostać zawarta 

również w innych miesiącach.  

5. Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 

jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. Za okres wypowiedzenie pobierane są opłaty, 

tylko w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola w okresie wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie składa się dyrektorowi ds. pedagogicznych lub zarządzającemu 

przedszkolem. 

6. Umowa może zostać rozwiązana bez zachowania terminów wypowiedzenia, jeżeli 

zachowanie dziecka, rodziców lub prawnych opiekunów stwarza zagrożenie dla 

bezpieczeństwa innych dzieci pozostających pod opieką przedszkola lub nauczycieli lub 

pracowników przedszkola. 

7. Rozwiązanie umowy, z przyczyn o których mowa w ust. 6 powyżej może nastąpić po 

wezwaniu rodziców lub prawnych opiekunów do podjęcia działań o charakterze 
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diagnostycznym (w tym do zorganizowania dziecku odpowiedniej pomocy psychologiczno-

pedagogicznej) i wyznaczeniu siedmiodniowego terminu.  

8. Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron skutkuje wykreśleniem dziecka z listy 

wychowanków przedszkola.  

 

§ 9 

OPŁATY I SPOSÓB POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH 

1. Usługi świadczone przez przedszkole są płatne.  

2. Pięć godzin każdego dnia, w których realizowana jest podstawa programowa wychowania 

przedszkolnego jest bezpłatne. Każda kolejna godzina poza podstawą programową t.j. od 6.15 

do godziny 8.00 oraz od 13.00 do godz. 17.00 jest płatna w wysokości 1 zł za każdą 

rozpoczętą godzinę.  

3. Od opłat wymienionych w pkt. 2 stosuje się 50% bonifikatę w przypadku rodziny 

wielodzietnej czyli rodziny, w której jest troje i więcej dzieci. Wymaga to złożenia 

stosownego oświadczenia. 

4. Z opłat wymienionych w pkt. 2 zwolnieni są rodzice, których dzieci przebywają w 

przedszkolu w godzinach realizowania podstawy programowej tj. od 8,00 do 13,00. 

5. Stawkę żywieniową ustala dyrektor zarządzający przedszkolem. Wysokość stawki 

żywieniowej zawarta jest w umowie o świadczenie usług edukacyjnych. 

6. Numer rachunku bankowego, na który należy uiszczać opłatę wskazane są w umowie 

zawieranej z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka do 10 dnia każdego miesiąca na 

rachunek wskazany w treści umowy o objęcie opieką przedszkolną.  

7. W przypadku zwłoki z zapłatą przez okres 30 dni dyrektor zarządzający przedszkolem ma 

prawo do wypowiedzenia umowy.  

8. Oprócz opłat od rodziców przedszkole pozyskuje środki finansowe z: 

a) dotacji gminy; 

b) dobrowolnych darowizn osób fizycznych i prawnych; 

c) innych źródeł, jak na przykład fundusze unijne. 

9. Rozliczenie dotacji pozyskiwanych z gminy odbywa się na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami. 
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§ 10 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

1. Nauczycieli zatrudnia dyrektor zarządzający przedszkolem na podstawie umowy o pracę w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną na 

podstawie Kodeksu Pracy. 

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w przedszkolu jest posiadanie  

udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami 

określonymi przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz spełnienie wymogów 

określonych przez dyrektora do spraw pedagogicznych placówki.  

3. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem obowiązków 

(czynności) określonym i przyznanym Dyrektora do spraw pedagogicznych oraz innych 

zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały polecone przez 

dyrektora zarządzającego przedszkolem lub dyrektora do spraw pedagogicznych i są 

związane z organizacją procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego.  

4. Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa o pracę. 

5. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą w oparciu o program 

wybrany z zestawu programów dopuszczonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej lub 

własny, pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dopuszczony do realizacji 

przez dyrektora do spraw pedagogicznych. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki 

tej pracy, oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.  

6. Do obowiązków nauczyciela należy:  

a) tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania 

zdolności i umiejętności dziecka; 

b) wzbogacania doświadczeń, stymulowania rozwoju dziecka; 

c) współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej i 

zdrowotnej; 

d) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

e) rzetelne i systematyczne przygotowywanie się do zajęć z wychowania przedszkolnego; 

f) doskonalenie zawodowe, troska o warsztat pracy i wyposażenie sal dydaktycznych; 

g) przygotowywanie dzieci do efektywnego korzystania z nauki szkolnej; 

h) otaczanie szczególną troską dzieci niepełnosprawne oraz zaspakajanie potrzeb dzieci 

uzdolnionych; 

i) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań; 
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j) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i zdrowotną; 

k) utrzymywanie kontaktu z rodzicami w celu włączenia ich w działalność przedszkola; 

l) opracowywanie miesięcznych planów pracy; 

ł) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z odrębnymi 

przepisami; 

m) przeprowadzenie wstępnej i końcowej diagnozy dzieci na rok przed wstąpieniem w 

edukację szkolną; 

n) realizowanie zaleceń dyrektora do spraw pedagogicznych oraz dyrektora zarządzającego 

przedszkolem; 

o) udział w pracach Rady Pedagogicznej 

p) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

7. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za: 

a) życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów zarówno w trakcie pobytu przez nich w 

przedszkolu, jak i poza nim wówczas, gdy pozostają pod jego opieką.  

b) stan warsztatu pracy, przydzielonych środków dydaktycznych; 

c)poziom i jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej w oddziale. 

8. Nauczyciel uprawniony jest do: 

a) doboru metod, form organizacyjnych, środków dydaktycznych w realizacji programu 

wychowania przedszkolnego; 

b) tworzenia autorskich programów wychowania przedszkolnego w oparciu o odrębne 

przepisy i późniejszego korzystania z nich, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

pedagogiczną oraz po uzyskaniu zezwolenia dyrektora do spraw pedagogicznych; 

c) organizowania spotkań z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze. 

9. Zadania i obowiązki pedagoga specjalnego 

Współpraca z dyrektorem, nauczycielami, wychowawcami, innymi specjalistami 

zatrudnionymi w szkole oraz rodzicami/prawnymi opiekunami w zakresie: 

a) zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów ze szczególnymi potrzebami w 

życiu przedszkola; 
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b) rozpoznawania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów, w tym przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w ich 

funkcjonowaniu; 

c) rozwiązywania problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów; 

d) określania niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych; 

e) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

rodzicem/opiekunem prawnym i nauczycielem; 

f) pomocy w opracowywaniu dokumentacji dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

g) dostosowania sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych; 

h) doboru metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

i) przedstawiania propozycji doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie organizacji 

pomocy psychologiczno pedagogicznej; 

j) dbania o przyjazną atmosferę w środowisku przedszkolnym. 

10. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia dyrektor zarządzający przedszkolem na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Zakres obowiązków (czynności) 

pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i przyznaje Dyrektor zarządzający 

przedszkolem. Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) 

określa umowa o pracę lub umowa cywilno-prawna.  

 

§ 11 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI 

1.  W przedszkolu przestrzegane są prawa dzieci. 

 2. Dziecko ma prawo do: 

 - nauki przez zabawę 

 - do bycia sobą 

 - wyrażania swoich myśli i uczuć 

 - szacunku i bezpieczeństwa 

 - niewiedzy i upadków 

 - tajemnicy i własności 

 - miłości - chce kochać i być kochanym 
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 - pomocy 

 - wypoczynku i czasu wolnego 

 - ochrony zdrowia 

 - znajomości swoich praw 

 2. W przedszkolu dzieci mają swoje obowiązki: 

 - przestrzeganie zasad bezpieczeństwa 

 - szanowanie pracy innych 

 - poszanowanie zabawy innych 

 - przestrzeganie zasad współżycia w grupie 

 

§ 12 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Niniejszy statut obejmuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkola i jest integralną częścią umowy o objęcie dziecka opieką przedszkolną.  

2. Dla zapewnienia dostępności statutu zostaje on udostępniany przez zastępcę dyrektora 

do spraw pedagogicznych oraz dyrektora zarządzającego przedszkolem na każde 

żądanie rodziców/ opiekunów ucznia. Nadto statut jest udostępniany rodzicom/ 

opiekunom ucznia przy zawieraniu umowy o objęcie opieką przedszkolną.  

3. Zmian w statucie może dokonać osoba prowadząca przedszkole. 

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają przepisy 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym zwłaszcza kodeksu cywilnego oraz 

kodeksu pracy.  

5. Statut wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 rok roku. Statut z dnia 1 kwietnia 

2021 roku traci moc. 

 


