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Załącznik nr 1 

do uchwały nr 17/21/22  

Rady Pedagogicznej 

ZSP1 w Tychach  

z dnia 22.12.2021r. 

STATUT 

PRZEDSZKOLA NR 2  W TYCHACH 

W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 

Tekst ujednolicony 

Stan prawny na dzień 01.01.2022 r. 

 

Podstawa prawna: 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 
zm.) – art. 98, art.102 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1915). 

 Ustawa z 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, 
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 373 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej Ministra Edukacji Narodowej z 9 sierpnia 
2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1280). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych 
rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020r. 
poz. 493 ze zm.) oraz z 13 grudnia 2021r. (Dz.U. z 2021r. poz.2301). 

 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz.U. z 2016 r. poz. 283) - Dział I rozdział 4a, Dział II i VI. 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

 

§ 1 

1. Przedszkole nr 2 w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Tychach jest 

przedszkolem publicznym. 

https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/ustawa-z-dnia-14-grudnia-2016-r.-prawo-oswiatowe-tekst-jedn.-dz.u.-z-2021-r.-poz.-1082-13734.html#c_0_k_0_t_0_d_0_r_5_o_0_a_98_u_0_p_0_l_0_i_0
https://www.portaloswiatowy.pl/finanse-i-rachunkowosc/ustawa-z-7-wrzesnia-1991-r.-o-systemie-oswiaty-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1327-10023.html
https://www.portaloswiatowy.pl/bhp-w-szkole/ustawa-z-dnia-12-kwietnia-2019-r.-o-opiece-zdrowotnej-nad-uczniami-dz.u.-z-2019-r.-poz.-1078-17217.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-22-lutego-2019-r.-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-373-17252.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-22-lutego-2019-r.-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-373-17252.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-22-lutego-2019-r.-w-sprawie-oceniania-klasyfikowania-i-promowania-uczniow-i-sluchaczy-w-szkolach-publicznych-dz.u.-z-2019-r.-poz.-373-17252.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1280-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1280-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/ksztalcenie-i-wychowanie/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-9-sierpnia-2017-r.-w-sprawie-zasad-organizacji-i-udzielania-pomocy-psychologicznopedagogicznej-w-publicznych-przedszkolach-szkolach-i-placowkach-tekst-jedn.-dz.u.-z-2020-r.-poz.-1280-14529.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
https://www.portaloswiatowy.pl/organizacja-pracy/rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-z-dnia-20-marca-2020-r.-w-sprawie-szczegolnych-rozwiazan-w-okresie-czasowego-ograniczenia-funkcjonowania-jednostek-systemu-oswiaty-w-zwiazku-z-zapobieganiem-przeciwdzialaniem-i-zwalczaniem-covid19-dz.u.-z-2020-r.-poz.-493-17839.html
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2. Siedzibą przedszkola jest budynek przy ul. Leśnej 66, 43-100 Tychy. 

3. W przedszkolu funkcjonują oddziały: 

1) dla dzieci 3-4 letnich;  

2) dla dzieci 4-5 letnich; 

3) dla dzieci 5-6 letnich. 

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miasta Tychy z siedzibą przy 

Al.Niepodległości 49, 43-100 Tychy..  

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Śląski Kurator 

Oświaty. 

 

§ 2 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 2 w Tychach;  

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola nr 2 w Tychach; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

przedszkola; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 

Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające w szczególności z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz zgodnie z oczekiwaniami 

rodziców. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego 

rozwoju dziecka poprzez: proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, 

co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz 

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

W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na 

pierwszym etapie edukacji. 

3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację 

warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, 

emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju; 
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2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę 

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej 

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu 

przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji 

oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy 

lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści 

adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, 

wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb 

i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka 

oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi 

nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, 

sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 

dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem 

naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji 

zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych 

możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym 

wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: 

mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, 

plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną 

eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości 

i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do 

środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania 

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej 

pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami 

i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz 

tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 

rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 
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rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na 

tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się 

w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa 

i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 

prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie 

nauki w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 

poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka 

regionalnego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 

dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych 

dziecka; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych 

dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca 

i rodzaju aktywności, 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia 

i rodzaju niepełnosprawności dziecka; 

5) prowadzenie preorientacji zawodowej mającej na celu wstępne zapoznanie 

dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań 

i uzdolnień; 

6) prowadzenie diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju; 

7) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci; 

8) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw 

na wolnym powietrzu; 

9) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającej się sytuacji edukacyjnej 

umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej. 
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4a. Cele i zadania przedszkola realizowane są w szczególności w formie zajęć 

kierowanych i niekierowanych, a także swobodnych zabaw dzieci umożliwiających 

dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności. 

4b. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

rozpoczyna się realizacja zadań przedszkola, w tym realizacja podstawy 

programowej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

1) Do zajęć zdalnych przedszkole wykorzystuje dziennik elektroniczny Librus oraz 

aplikację Microsoft Teams, która jest jedną z aplikacji Office365. 

2) Nauczyciel przekazuje wychowankom za pośrednictwem rodzicom/opiekunów 

prawnych informację o sposobie i trybie realizacji zadań w okresie czasowego 

ograniczenia jej funkcjonowania;  

3) Informacje z treściami nauczania do zrealizowania w poszczególnych grupach 

przedszkolnych w danym dniu są wysyłane poprzez dziennik elektroniczny 

Librus do godziny 9:00.  

4) Sposobem potwierdzenia uczestnictwa zrealizowania przez dzieci treści jest 

odebranie i odczytanie wiadomości.  

5) Treści nauczania zaplanowane do realizacji zdalnej uwzględniają:  

a) równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia;  

b) zróżnicowanie zajęć w każdym dniu;  

c) możliwości psychofizyczne dzieci (aktywności o zróżnicowanych stopniach 

trudności).  

6) Wychowawcy wskazują źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym 

materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub rodzice mogą korzystać;  

7) Wychowawcy ustalają sposób sposób monitorowania postępów dzieci oraz 

formę przekazywania informacji o postępach rodzicom/ opiekunom prawnym, a 

także sposób dokumentowania realizacji zadań z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość. Rodzice udostępniają wychowawcom za 

pośrednictwem dziennika elektronicznego LIbrus wskazane przez nauczyciela 

karty pracy, zdjęcia prac plastycznych lub inne wyniki pracy dzieci. Nauczyciel 

jest zobowiązany do odesłania informacji zwrotnej.  

8) Dyrektor zapewnia każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem 

prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 

konsultacji. Do konsultacji z rodzicami przedszkole wykorzystuje dziennik 

elektroniczny Librus oraz aplikację Microsoft Teams. 
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5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami 

kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

6. Na wniosek w szczególności  rodziców dziecka, nauczyciela, poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, przedszkole 

udziela pomocy psychologicznopedagogicznej. 

7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok 

edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie 

rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz 

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa 

Regulamin spacerów i wycieczek; 

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela; 

4) zatrudnianie w grupie 3-4latków pomocy nauczyciela w pełnym wymiarze 

etatu tj.:8 godzin oraz w grupie 4-5 latków pomocy nauczyciela w wymiarze 

4 godzin . 

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym 

i psychicznym, 

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż; 

7) objęcie budynku i terenu przedszkolnego nadzorem kamer (wewnętrznych 

i zewnętrznych) oraz  kontrolę wejścia do placówki poprzez zamontowany 

domofon; 

8) wprowadzenie zakazu nagrywania na zajęciach otwartych. Zakazuje się 

nagrywania, filmowania, fotografowania bez zgody zainteresowanych osób; 

9) przestrzeganie obowiązujących, przyjętych procedur postępowania 

w sytuacjach kryzysowych. 

9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo. 

10. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność 

za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez 

pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu 
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(od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica). 

Za bezpieczeństwo dziecka (przyprowadzonego i odebranego) w szatni 

odpowiada rodzic lub osoba która w tym czasie sprawuje piecze opiekuna. 

10a. Nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie  i bezpieczeństwo 

dziecka pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, 

w szatni, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji. 

10b. W przypadku gdy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka: nauczyciel telefonicznie 

wzywa rodziców, a w przypadku niemożności nawiązania kontaktu 

telefonicznego, pisemnie upoważnionych opiekunów, do natychmiastowego 

odbioru dziecka i oczekuje z dzieckiem na ich przybycie. Jeżeli czynności te 

okażą się nieskuteczne i dziecko nie zostanie niezwłocznie odebrane z placówki, 

nauczyciel powiadamia o sytuacji dyrektora oraz policję. 

10c. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu. W przypadku 

podejrzenia, że osoba zgłaszająca się po odbiór dziecka jest pod wpływem 

alkoholu, nauczyciel ma obowiązek wezwać inną osobę wyszczególnioną 

w upoważnieniu do odbioru dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki. 

Gdy nie ma takiej możliwości powiadamia dyrektora i policję. 

10d.Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola powinno zawierać następujące 

dane: 

a) imię i nazwisko, serię i numer dowodu osobistego  

b) zakres czasowy na jaki udzielono upoważnienia, 

c) podpis rodzica 

10e. Upoważnienie rodzic składa na początku roku szkolnego u nauczyciela, który 

jest wychowawcą oddziału. Wszyscy nauczyciele powinni mieć stały dostęp 

do upoważnień. 

10f. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdym czasie.  

10g. Oświadczenia dostarczane są osobiście przez rodziców do sekretariatu 

lub nauczyciela oddziału i pozostają w dokumentacji przedszkola. 

10h. Na telefoniczną prośbę rodzica osobie bez wcześniejszego pisemnego 

upoważnienia dziecko nie może być wydane. 

10i. Osoby upoważnione w każdym przypadku odbierają dzieci bezpośrednio 

od nauczyciela danego oddziału. Osoby upoważnione mogą odebrać dziecko 

po uprzednim okazaniu dowodu tożsamości. 

10j. Rodzice mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach upoważniać określoną 

osobę do jednorazowego odbioru dziecka z placówki. Takie upoważnienie 

powinno mieć formę pisemną papierową lub elektroniczną poprzez dziennik 

Librus. 

10k. Prawo do odbioru dziecka mają oboje rodzice, chyba, że wyrok sądu stanowi 

inaczej. 
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10l. W przypadku odbierania dziecka poza budynkiem przedszkolnym wymaga się 

od osób odbierających, aby zgłosili ten fakt bezpośrednio do nauczyciela. 

Po odebraniu dziecka za jego bezpieczeństwo odpowiada osoba odbierająca. 

10m. W przypadku częstych spóźnień rodziców i odbierania dziecka po godzinach 

pracy przedszkola będą podjęte następujące działania: 

1) rozmowa nauczyciela z rodzicami dziecka; 

2) rozmowa dyrektora przedszkola z rodzicami dziecka; 

3) wystosowanie listu do rodziców dziecka; 

4) wystąpienie dyrektora z wnioskiem do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o wgląd 

w sytuację rodzinną dziecka; 

5) podjęcie decyzji w drodze uchwały rady pedagogicznej o skreśleniu dziecka 

z listy wychowanków przedszkola, z wyłączeniem dziecka realizującego 

obowiązkowe roczne wychowanie przedszkolne.  

10n. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia 

przedszkola 6.30 do godziny 8.50. 

 

10o. Odbieranie dzieci z przedszkola odbywa się do godziny 17:00, jako godziny 

zamknięcia przedszkola.  

 

11. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci organizowane jest przez organ 

prowadzący w wyznaczonych placówkach na terenie miasta Tychy.  

 

§ 4 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na 

wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz 

specjaliści. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy 

z dzieckiem oraz w formie: 

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć 

o charakterze terapeutycznym, 

2) porad i konsultacji, 



Statut Przedszkola nr 2 w Tychach 

~ 9 ~ 

 

 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

4) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci 

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie 

psychologiczno- pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

7. Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie: 

1) wywiadów z rodzicami, dzieckiem; 

2) prowadzenia obserwacji pedagogicznych; 

3) orzeczeń poradni psychologiczno- pedagogicznych. 

 

8. Formę rozwoju uzdolnień wychowanków i ich prezentacji stanowi: 

1) udział w konkursach, przeglądach, turniejach na szczeblu: miejskim, 

powiatowym, ogólnopolskim; 

2) organizowanie w przedszkolu konkursów, przeglądów: plastycznych, 

muzycznych, teatralnych, sportowych. 

 

9. Indywidualizacja pracy z wychowankiem na obowiązkowych i dodatkowych 

zajęciach polega na: 

 

1) dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych dziecka; 

2) dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości 

percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych dziecka; 

3) przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania umiejętności dziecka; 

4) różnicowaniu stopnia trudności i form pracy podczas zajęć. 

 

10. Organizacja oraz prowadzenie wymienionych w ust.4 i 5 zajęć odbywa się 

na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

11. Organizuje się opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi: 

1) przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne w zależności od stopnia 

i rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni 

psychologiczno- pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie 

rówieśniczej; 
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2) przedszkole w miarę swych możliwości socjalno- bytowych zapewnia 

dzieciom niepełnosprawnym następujące warunki: 

a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego, 

b) odpowiednie warunki pobytu oraz niezbędne środki dydaktyczne, 

c) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

programu wychowania przedszkolnego,  

d) zajęcia rewalidacyjne lub psychoterapeutyczne stosownie do potrzeb, 

e) integrację ze środowiskiem rówieśników na zasadzie zapewnienia 

dzieciom niepełnosprawnym równych szans rozwojowych, 

f) opracowanie  indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego po 

wcześniejszym przeprowadzeniu  wielospecjalistycznej oceny poziomu 

funkcjonowania ucznia, 

g) zatrudnienie nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.  

 

§ 5 

1. Przedszkole może prowadzić działalność innowacyjną obejmującą wszystkie 

lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub grupę. 

2. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez dyrektora odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych 

działań innowacyjnych. 

3. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada 

pedagogiczna. 

4. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu: 

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji; 

2) opinii rady rodziców; 

3) pisemnej zgody autora lub zespołu autorskiego innowacji na jej prowadzenie 

w przedszkolu, w przypadku, gdy założenia innowacji nie były wcześniej 

opublikowane. 

5. Udział nauczycieli w innowacji jest dobrowolny. 

6. Innowacje wymagające przyznania placówce dodatkowych środków budżetowych, 

mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący przedszkole pisemnej 

zgody na finansowanie planowanych działań. 

 

§ 5a 

 

1. Przedszkole rozwija u dzieci poczucie tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 
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poprzez: 

1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą 

naszego kraju, województwa, regionu, miasta; 

2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych; 

3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach 

przedszkola; 

4) wskazywanie dzieciom godnych naśladowania autorytetów z historii i czasów 

współczesnych; 

5) pielęgnowanie tradycji związanych z miejscowością i najbliższym 

środowiskiem. 

 

2. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność 

przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów 

i procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców. 

3. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na 

wartościach uniwersalnych. W przedszkolu funkcjonuje kodeks etyki zawodowej 

regulujący relacje pomiędzy podmiotami przedszkola. 

 

§ 5b 

  

1. Przedszkole przestrzega zasad zdrowego żywienia poprzez przygotowywanie 

posiłków zgodnie z obowiązującymi normami żywieniowymi dla dzieci w wieku 

przedszkolnym. 

2. Przedszkole promuje  i ochrania zdrowie wychowanków poprzez zapewnienie 

prawidłowych warunków pobytu, przestrzeganie rozkładu dnia, współpracę 

z pielęgniarką oraz organizowanie konkursów i przedsięwzięć. 

 

Rozdział 3 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

 

 

§ 6 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Tychach, zwany dalej 

dyrektorem; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Tychach; 
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3) Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 1 w Tychach. 

2. Opis organów przedszkola i ich kompetencje określone są w Statucie Zespołu 

Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Tychach. 

3. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, wspierania dyrektora, 

tworzenia dobrego klimatu przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa, 

utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania przedszkola. Koordynatorem 

współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia każdemu 

z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

4. Działające w przedszkolu organy prowadzą samodzielną i swobodną działalność, 

w ramach swoich kompetencji, podejmują decyzje w oparciu o regulaminy 

działalności. Dbają jednak o bieżące informowanie innych organów zespołu o planowych 

lub podejmowanych decyzjach bezpośrednio lub pośrednio poprzez dyrektora zespołu. 

 

§ 7 

1. Uchylony 

 

 

Rozdział 4 

Organizacja przedszkola 

 

§ 8 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, 

rodzaj i czas ich pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych 

na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego; 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć 

dodatkowych prowadzonych przez przedszkole. 

2. Szczegółową organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora zatwierdzony 

przez organ prowadzący. Terminy, procedury i zakres arkusza organizacyjnego 

określa rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół 

i przedszkoli. 

3. Do arkusza organizacyjnego mogą być wprowadzone zmiany w formie aneksu. 

4. Aneks zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 

5. Zajęcia  w przedszkolu w wyjątkowych sytuacjach, mogą być organizowane 
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i prowadzone w trybie nauczania zdalnego z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Obowiązują 

wówczas procedury zawarte w odrębnym dokumencie. 

6. Zadania placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty realizowane są z wykorzystaniem dziennika elektronicznego 

Librus. 

 

§ 9 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

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

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 

3. Przedszkole obejmuje swoja opieką dzieci od 3-6 roku życia. 

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach w razie dysponowania wolnym 

miejscem w grupie dzieci najmłodszych, dyrektor może przyjąć do przedszkola 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku, potrafi nawiązać kontakt z opiekunem 

i sygnalizuje swoje potrzeby fizjologiczne. Przypadki te obejmują w szczególności: 

1) trudną sytuację życiową dziecka i rodziny; 

2) uczęszczanie starszego rodzeństwa do przedszkola. 

 

5. Przedszkole jest wielooddziałowe.  

6. Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady grupowania dzieci w zależności 

od potrzeb i realizacji założeń programowych oraz możliwości organizacyjnych. 

7. W przedszkolu można tworzyć grupy międzyoddziałowe. 

8. W okresie zmniejszonej frekwencji mogą być tworzone oddziały łączone. Liczba 

dzieci w oddziale łączonym wynosi nie więcej niż 25. 

9. Oddziały łączone mogą być tworzone  w godzinach od 6.30 do 8.00 oraz 16.00 

do 17.00 w celu zapewnienia opieki dzieciom przyprowadzanym wcześnie rano 

lub odbieranym późno z przedszkola. 

10. Wycieczki, wyjazdy do teatru i inne formy wyjazdowe zajęć mogą odbywać się 

w grupach o strukturze międzyoddziałowej.  

 

§ 10 

1. Praca wychowawczo- dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w przedszkolu 

w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Godzina pracy nauczyciela w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy 

są zajęcia opiekuńcze i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, 

zespołowym i indywidualnym. 
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3. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci, za zgodą organu 

prowadzącego, zajęcia dodatkowe. W przedszkolu mogą być organizowane 

w szczególności  następujące zajęcia dodatkowe: 

1) religia, 

2) logopedia, 

3) język angielski. 

 

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany

 do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

1) religia i nauka języka angielskiego odbywa się 2 razy w tygodniu po 15 min. 

(dla dzieci 3-, 4-letnich), po 30 min. (dla pozostałych dzieci), 

2) zajęcia logopedyczne prowadzone są indywidualnie z każdym dzieckiem. 

 

5. Godzina zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. 

6. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. 

7. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45/60 minut, 

z zachowaniem ustalonego dla wychowanka łącznego tygodniowego czasu tych 

zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wychowanka. 

 

§ 11 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa 

ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej 

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany 

do oczekiwań rodziców. Jest on oparty na rytmie dnia, czyli powtarzających się 

systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia 

czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając 

dziecku zdrowy rozwój. 

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów zawarty jest w arkuszu 

organizacji przedszkola; 

2) następujące pory posiłków: 

a) śniadanie: 9.00 

b) obiad: 12.00 

c) podwieczorek: 14.00 

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwają od 8.00 do 13.00. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę 

nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, 
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z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

5. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony w ciągu dnia. 

6. Ramowe rozkłady, o których mowa w ust. 2 i 4 podaje się do wiadomości rodzicom 

dzieci oraz zamieszcza na stronie internetowej przedszkola. 

7. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach zajęć poszczególnych 

oddziałów 

8. Dzienny czas pracy przedszkola zatwierdza organ prowadzący na wniosek dyrektora. 

Czas pracy przedszkola może ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb 

rodziców, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

 

§ 12 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu 

o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy 

wychowania przedszkolnego. 

2. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczo- 

opiekuńczo-dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają 

z potrzeb przedszkola i mają pozytywny wpływ na wizerunek absolwenta 

przedszkola. Są dopuszczone przez dyrektora. 

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 

5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola. 

4. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. Zasady 

organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy. 

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

6. Zajęcia dodatkowe mogą odbywać się w sali zajęć poszczególnych grup lub poza 

terenem przedszkola, ponadto: 

1) rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą 

od wyboru rodziców;  

2) zajęcia finansowane są w całości przez organ prowadzący. 

7. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia rewalidacji indywidualnej, 

2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady 

i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

8. Organizacja oraz prowadzenie zajęć, o których mowa w ust. 7 odbywa się 

na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 13 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez 
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organ prowadzący na wniosek dyrektora. 

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godzin; przedszkole jest czynne 

w godzinach od 6.30 do 17.00 w tym 5 bezpłatnych godzin dziennie, podczas których 

realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego; 

3. Bezpłatne godziny realizowane są od 8:00 do 13:00- dla wszystkich dzieci pozostałe 

płatne 1zł każda rozpoczęta godzina. Dla dzieci 6- letnich pobyt jest całkowicie 

bezpłatny. 

4. Czas pracy przedszkola w roku szkolnym od 1 września do 31 sierpnia każdego roku. 

5. Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora na wniosek intendenta 

i zatwierdzana przez organ prowadzący. 

6. Przerwa wakacyjna jak również dyżur wakacyjny ustalony jest przez organ 

prowadzący każdego roku. Przerwa wakacyjna wykorzystywana jest na : 

a) wykonanie remontu i czynności porządkowych, 

b) pracownicze urlopy wypoczynkowe. 

 

§ 13 a 

1. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z wychowania 

przedszkolnego w czasie wykraczającym poza 5-godzinną realizację podstawy 

programowej, nauki religii (o ile rodzic wyrazi na piśmie takie życzenie) oraz zajęć 

przydzielonych dziecku w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Opłaty za korzystanie dziecka z wychowania przedszkolnego w czasie 

przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1 określane są w okresach 

miesięcznych. 

3. Miesięczna wysokość opłaty za zajęcia, o których mowa w ust. 1 określana jest 

po zakończeniu każdego miesiąca jako iloczyn stawki godzinowej określonej 

uchwałą Rady Miasta Tychy oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka 

w przedszkolu pomniejszonej o czas trwania zajęć nieodpłatnych. 

4. Liczbę godzin, o której mowa w ust. 3 ustala się sumując rzeczywisty czas pobytu 

dziecka w przedszkolu i naliczania odpłatności za świadczenia, z których dziecko 

skorzystało, przedszkole prowadzi elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść 

dziecka z użyciem odpowiednich czytników i kart zbliżeniowych. 

5. Celem usprawnienia ewidencji czasu pobytu dziecka w przedszkolu i naliczania 

odpłatności za świadczenia, z których dziecko skorzystało, przedszkole prowadzi 

elektroniczny system rejestracji wejść i wyjść dziecka z użyciem odpowiednich 

czytników i kart zbliżeniowych. 

6. Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie przez dziecko z posiłków. 

7. Wysokość opłaty za poszczególne posiłki, ustalana jest przez dyrektora 

w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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8. Wysokość opłat w danym roku szkolnym zamieszczana jest corocznie w „Informacji 

dla rodziców o warunkach i zasadach udzielania świadczeń przez przedszkole”. 

9. Miesięczna wysokość opłaty za posiłki stanowi sumę opłat za posiłki, z których 

dziecko skorzystało podczas swojego pobytu w przedszkolu. 

10. Rodzic zobowiązany jest do zgłaszania każdej planowanej nieobecności dziecka 

z wyprzedzeniem, najpóźniej na dzień przed nieobecnością, a w nagłych wypadkach, 

np. choroby w dniu nieobecności dziecka do godziny 8:00. 

11. Przedszkole przekazuje rodzicom do 5 dni po zakończeniu danego miesiąca 

informację o łącznej wysokości opłaty za świadczenia udzielone w danym miesiącu 

przez przedszkole. 

12. Opłatę za pobyt w przedszkolu i za korzystanie z wyżywienia należy uiścić 

w nieprzekraczalnym terminie do 15. każdego miesiąca za poprzedni miesiąc 

na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora. 

13. Dochodzenie należności budżetowych z tytułu nieuiszczonych opłat, o których mowa 

w ust. 2 i 6, następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. 

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

 

§ 14 

1. Do realizacji zadań i celów statutowych przedszkole wykorzystuje: 

a) 3 sale zajęć wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

b) pomieszczenia administracyjne i gospodarcze; 

c) zaplecze sanitarne; 

d) plac zabaw. 

2. Dokumenty archiwalne przedszkola znajdują się w Składnicy Akt w wydzielonej 

części budynku zespołu. 

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposażenie pomieszczeń, o których mowa w ust. 1 jest 

dyrektor, który deleguje tę odpowiedzialność na poszczególnych pracowników.  

4. Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie przedszkola określa dyrektor, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

§ 14 a 

1. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest stała 

lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następującej 

formie: 

1) rzeczowej; 

2) zwolnienia lub obniżenia opłat za przedszkole; 

3) pomoc w załatwieniu wsparcia ze strony administracji samorządowej; 
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4) pomoc charytatywna; 

5) pomoc zorganizowana w ramach wspólnoty przedszkola. 

 

§ 14 b 

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju; 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

3) zajęcia indywidualne; 

4) zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; 

5) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich 

realizacji, wyboru partnerów; 

6)  zajęcia kierowane i niekierowane; 

7) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci; 

8) zajęcia dodatkowe organizowane na koszt rodziców i za ich zgodą; 

9) wycieczki, spacery, zabawy na placu zabaw, uroczystości i imprezy. 

10) zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) zajęcia rewalidacyjne. 

 

§ 14 c 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu: 

1) opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w przedszkolu sprawują 

nauczyciele; 

2) rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu 

całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym; 

3) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci 

młodsze – leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające; 

4) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają 

na to warunki pogodowe; 

5) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację 

i ogrzewanie oraz: 

a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC; w przypadku 

niższej temperatury, dyrektor zawiesza zajęcia na czas oznaczony 

i powiadamia o tym organ prowadzący; 

b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli 

temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych 
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dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa 

a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą 

zagrozić zdrowiu dzieci, 

c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci 

i rodzaju ich działalności. 

6) dzieci na pobyt całodzienny korzystają z posiłków przygotowanych 

w przedszkolu, estetycznie podanych, zgodnych z normami żywieniowymi; 

7) korzystanie z posiłków przez dzieci na pobyt skrócony oraz przez dzieci 

alergiczne, uzgadniane jest indywidualnie z rodzicami dziecka, z uwagi na 

zapewnienie prawidłowej organizacji pracy przedszkola; 

8) wobec dzieci  na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne 

oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki 

medycznej; 

9) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są 

do powiadomienia o tym nauczycieli lub dyrektora placówki; 

10) w razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu 

nauczyciel zobowiązana jest: 

a) udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie 

ratunkowe; 

b) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola; 

c) powiadomić rodziców dziecka;  

2. Dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym 

niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty i organ prowadzący, a w przypadku 

zbiorowego zatrucia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 

 

§ 14 d 

1. Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami 

specjalistycznymi a także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc 

dzieciom, rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku 

i jego rodzinie poprzez:  

1) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców; 

2) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami, 

pracownikami poradni; 

3) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp. 

4) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku; 

5) wspólne podejmowanie działań ( w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, 

rodziny, środowiska lokalnego; 

6) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości 
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dzieci przedszkolnych; 

7) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne. 

2. Przedszkole współdziała z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Policją, 

instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę w zależności od potrzeb. 

3. W przedszkolu mogą działać, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych, 

stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej  i innowacyjnej szkoły. 

4. Podjęcie działalności w szkole przez stowarzyszenie lub inną organizację, wymaga 

uzyskania zgody dyrektora, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej 

działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców. 

5. Przedszkole współdziała ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami, o których 

mowa w ust.1 stosownie do potrzeb zainteresowanych podmiotów, zgodnie 

z indywidualnymi ustaleniami w szczególności poprzez: 

1) szkolenia; 

2) udział w konkursach, projektach; 

3) korzystanie z bazy danych; 

4) współorganizowanie różnych przedsięwzięć. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy 

Przedszkola 

 

§ 15 

1. W Przedszkolu nr 2 w Tychach pracują nauczyciele oraz pracownicy samorządowi 

zatrudnieni przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Tychach. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych szkoły określają przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady 

wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły określają przepisy 

dotyczące pracowników samorządowych. 

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce, 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku, 
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4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 

przepisów pożarowych, 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia, 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

7) dbanie o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne wychowanków. 

5. Nauczyciele i pozostali pracownicy przedszkola, którzy w związku z wykonywaną 

pracą lub pełnioną funkcją uzyskają dostęp do danych osobowych wychowanków, 

rodziców, nauczycieli lub innych pracowników Przedszkola są zobowiązani 

przetwarzać dane wyłącznie w celu realizacji zadań i obowiązków lub powierzonych 

im funkcji wynikających z przepisów prawa oraz zachować poufność. 

 

§ 16 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma 

za zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską 

o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami 

program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie 

go do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego 

autora. Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje 

zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc 

psychologicznopedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

6. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień 

pracy. 

7. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu 

wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne 

wynagrodzenie. 

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

9. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania 

przedszkolnego i korelowania ich treści; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka 

oraz sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej; 

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego 
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oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli; 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także 

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego. 

10. Inne zadania nauczycieli: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji; 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko 

nauki w klasie I szkoły podstawowej; 

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną; 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych 

formach doskonalenia zawodowego; 

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska 

o estetykę pomieszczeń; 

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci 

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających 

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 

w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć 

otwartych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów 

indywidualnych, wspólnego świętowania, kącika dla rodziców oraz innych 

uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice; 

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej 

i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących; 

11) czynny udział w pracach rady pedagogicznej; 

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami prawa; 
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14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy 
wychowawczo - dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne 
przekazywanie informacji dotyczących dzieci; 

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych; 

16) przestrzeganie regulaminu rady pedagogicznej; 

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich 

rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 

c) włączenia ich w działalność przedszkola; 

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie 

z obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki 

tej pracy; 

19)  szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy dyrektora, 

rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych, 

21) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających 

z bieżącej działalności placówki. 

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego zadaniem 

jest: 

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu, 

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej 

projektu zmian w statucie. 

 

§ 17 

1. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych 

w celu ustalenia stanu mowy dziecka; 

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 i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 
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§ 18 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli, 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem 

propozycji rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, 

nauczyciel opiekuje się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci 

do przedszkola. 

3. Dyrektor podejmuje decyzję zmiany wychowawcy w przypadku gdy: 

1) sam nauczyciel wniesie stosowną prośbę do dyrektora, 

2) rada rodziców danego oddziału zwróci się do dyrektora z pisemnym 

wnioskiem o zmianę wychowawcy, wniosek musi być uzasadniony 

i potwierdzony czytelnymi podpisami przez większość rodziców (tj. połowa 

rodziców dzieci oddziału + 1), a dyrektor po przeprowadzeniu 

wewnętrznego postępowania wyjaśniającego podejmuje decyzję w sprawie 

rozpatrzenia wniosku. 

 

§ 19 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania 

dzieci, nauczyciele: 

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na 

temat realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, 

a także rozwoju i zachowania ich dziecka; 

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 

dziecka; 

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną pomoc 

specjalistyczną; 

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych 

w przedszkolu. 

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakość. 

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oddziału; 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu 

umiejętności; 

3) sprawozdania z realizacji zadań opiekuńczo-edukacyjnych dwa razy w roku 

szkolnym; 

4) scenariusze zajęć edukacyjnych dla potrzeb zajęć otwartych i koleżeńskich. 
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4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu 

poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:  

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem, 

2) kartę pracy indywidualnej, 

3) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny 

obowiązek przygotowania przedszkolnego. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania 

przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego 

może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania 

ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program 

wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości 

uczniów, dla których jest przeznaczony. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady 

pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu przedstawiony przez 

nauczyciela lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego. 

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, 

psychologiczną i pedagogiczną m.in. z: 

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Tychach, 

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Tychach 

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom nauczyciel jest zobowiązany: 

1) skrupulatnie przestrzegać i stosować przepisy i zarządzenia odnośnie bhp 

i ppoż.,  

a także odbywać wymagane szkolenia z tego zakresu; 

2) do ciągłej obecności przy dzieciach; nauczyciel może opuścić miejsce pracy 

po przekazaniu grupy drugiemu nauczycielowi; 

3) do niezwłocznego przerwania i wyprowadzenia dzieci z zagrożonych miejsc, 

jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć; 

4) nierozpoczynania zajęć, jeżeli w pomieszczeniach lub innych miejscach, 

w których mogą być prowadzone zajęcia stan znajdującego się wyposażenia 

stwarza zagrożenia dla bezpieczeństwa. Jeżeli sala zajęć nie odpowiada 

warunkom bezpieczeństwa nauczyciel zgłasza ten fakt dyrektorowi celem 

usunięcia usterek. Do czasu naprawienia usterek nauczyciel ma prawo 

odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu; 

5) do przestrzegania ustalonych godzin rozpoczynania i kończenia zajęć; 

6) kontrolować właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i korygować zauważone 

błędy; 

7) dbać o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu; 

8) usuwać z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby 

spowodować skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 
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9) udzielić pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby 

lub wypadku; 

10) przestrzegać zapisów obowiązujących w przedszkolu procedur 

zapewniających bezpieczeństwo wychowankom; 

11) niezwłocznie zawiadomić rodziców i dyrektora w przypadku zauważenia 

niepokojących objawów chorobowych u dziecka. 

 

§ 20 

1. W przedszkolu pracownicy samorządowi zatrudnieni przez Zespół Szkolno- 

Przedszkolny nr 1 w Tychach zajmują następujące stanowiska:  

1) pomoc nauczyciela; 

2) woźna oddziałowa; 

3) kucharz; 

4) pomoc kuchenna; 

5) konserwator. 

2. Zadaniem pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnej 

obsługi działania przedszkola, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości. 

3. Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala dyrektor . 

 

Rozdział 6 

Wychowankowie przedszkola i ich rodzice 

§ 21 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, 

w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach 

praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza 

imprez i uroczystości); 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą; 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy, 

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy 

nauczycieli i przedszkola. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 
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2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory 

i pomoce; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie 

o upoważnienie do tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

3. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich 

częstotliwość: 

1) zebrania ogólne, nie rzadziej niż 1 raz w ciągu roku; 

2) zebrania grupowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku; 

3) zebrania w celu ujednolicenia metod wychowawczych; 

4) konsultacje indywidualne wg potrzeb; 

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe, wystawy, pokazy,  zgodnie z planem 

pracy przedszkola,  

6) zajęcia otwarte dla rodziców, dwa razy w roku w każdym oddziale;  

7) spotkania adaptacyjne wg harmonogramu; 

8) kącik informacji dla rodziców; 

9) wystawy prac plastycznych dzieci. 

4. W miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego 

dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem przedszkola, programem przedszkola 

na dany rok szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania 

przedszkolnego (konkretnych oddziałów przedszkolnych). 

5. W miesiącu listopadzie rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy 

wstępnej dzieci w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu 

rozwoju i propozycji działań wspomagających. 

6. W miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania 

przedszkolnego uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej 

dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 

7. Po zakończeniu każdego półrocza organizowane są dla rodziców dzieci 3-5 letnich 

zebrania ogólne lub spotkania indywidualne w celu zapoznawania rodziców 

z aktualnym poziomem rozwoju dziecka i propozycją działań wspomagających. 

8. Szczegółowy harmonogram spotkań zawarty jest w terminarzu na dany rok szkolny 

i przedstawiany rodzicom na pierwszym zebraniu, nie później niż do 15 września 

i zamieszony na stronie internetowej przedszkola. 

9. W celu sprawnej komunikacji dopuszcza się kontakty osobiste, online z adresu   
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mailowego placówki, telefoniczne, przekazywanie informacji przez stronę 

internetową przedszkola. 

 

§ 22 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami. 

2. Wychowanek przedszkola ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka, a szczególnie ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą;  

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;  

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra 

innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju 

psychofizycznym, 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

3. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym 

pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony; 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony; 

8) zdrowego jedzenia. 

4. Wychowanek  przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych 

i  w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, 

nauczycieli i innych pracowników przedszkola; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 
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5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego 

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez 

rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektora. 

 

§ 23 

1. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia 

dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności 

dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni; 

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo 

zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania. 

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym 

sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem 

w formie zajęć indywidualnych i grupowych; 

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna; 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach; 

4) rozmowy z dyrektorem. 

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu 

zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru; 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje dyrektora, 

psychologa z rodzicami; 

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji 

zewnętrznych (np. MOPS w Tychach, PPP w Tychach); 

4) przedstawienie członkom rady pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania 

zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 

5) podjęcie uchwały przez  radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 

wychowanków; 

6) rozwiązanie umowy cywilno-prawnej o świadczeniu usług. 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 

administracyjnej. 

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 

14 dni od jej otrzymania do Prezydenta Miasta Tychy. 
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§ 23 a 

1. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w której stroną jest dziecko /dotyczy 

nieprzestrzegania praw dziecka/:  

1) rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zajścia wraz z uzasadnieniem 

do dyrektora,  który ją niezwłocznie rozpatruje; 

2) jeśli skarga wniesiona jest ustnie dyrektor sporządza notatkę w obecności 

rodzica, który ją podpisuje; 

3) dyrektor rejestruje sprawę w Rejestrze Skarg i Wniosków; 

4) rozstrzygnięciu skargi dyrektor powiadamia zainteresowaną osobę pisemnie; 

5) w przypadku, gdy rozstrzygnięcie skargi jest niesatysfakcjonujące rodzic 

może złożyć skargę do organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

6) skargi, w których stroną jest pracownik przedszkola rozpatruje dyrektor.  

 

Rozdział 7 

Postanowienia końcowe 

 

§ 24 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Gospodarka finansowa i materiałowa przedszkola, za którą odpowiedzialny jest 

dyrektor i główny księgowy, zatrudniony w siedzibie Miejskiego Centrum Oświaty 

w Tychach, prowadzona jest przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 1 w Tychach. 

 

§ 25 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala rada pedagogiczna. Członkowie 

rady pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu 

statutu. Rada pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy 

statut. 

2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania ujednoliconego 

tekstu statutu. 

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w bibliotece oraz na stronie 

internetowej placówki. 

3a. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące 

i dotyczące tych spraw odrębne przepisy. 

4. Statut Przedszkola nr 2 w Tychach w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 

w Tychach w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 01.01.2022 r. 


