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STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA Nr 4 

z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI 

W SOCHACZEWIE  

 

 

 

 

§1 

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi, zwanego dalej „przedszkolem” jest 

przedszkolem publicznym. 

 

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Sochaczewie, przy ul.15 Sierpnia 50. 

 

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Burmistrz miasta Sochaczew  

Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

4. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu: 

 

 

 

Miejskie Przedszkole Nr 4 

z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie 

ul. 15- sierpnia 50 

96-500 Sochaczew 

 

5. Przedszkole używa pieczęci o treści: 

 

 

 

6. Przedszkolu może być nadane imię przez Organ Prowadzący, na wniosek Rady Pedagogicznej. 

 

7. Przedszkole posiada stronę internetową  www.mp4.sochaczew.pl  

 

8. Przedszkole działa na podstawie: 

 

 

1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz.2156 ze 

zm.) ;  

2) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz.191 ze 

zm.);  

3) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 

poz.885 ze zm.);  

4) Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. . z 2015 r. poz.1515 

ze zm.);  

5) Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. 1991r. Nr 120, poz.526 ze zm.);  

http://www.mp4.sochaczew.pl/
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6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych Przedszkolach i szkołach (Dz. U. Nr 36, poz. 

155, ze zm.);  

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, ze zm.);  

8) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. 

Nr 6, poz.69 ze zm.);  

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. poz. 997);  

10) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. poz.532 ze zm.);  

11) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1170);  

12) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. poz.1113);  

13) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru 

pedagogicznego ( Dz. U. poz.1270).  

14) Aktu Założycielskiego Publicznego Przedszkola z dnia 28.10.2008r. 

 

15) Niniejszego statutu. 

 

 

 

9. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność finansowana jest przez: 

 a) Gminę Miasto Sochaczew, 

 

 b) rodziców w formie opłat stałych z tytułu zwrotu kosztów wyżywienia oraz udziału w 

kosztach utrzymania dziecka. 

 -Zasady dokonania odpłatności reguluje bieżąca uchwała Rady miasta Sochaczew. 

 

 

10. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami o 

gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

 

11. Przedszkole może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów 

szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne na podstawie pisemnego 

porozumienia, zawartego pomiędzy dyrektorem przedszkola, a zakładem kształcenia nauczycieli 

lub szkołą wyższą. 

 

 

12. Ilekroć w statucie jest mowa o Rodzicach – rozumie się przez to rodziców lub prawnych 

opiekunów dziecka. 
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§ 2 

 

1. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, a także wydanych na jej 

 podstawie przepisów, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, 

 koncentrując się na: 

 

  wspomaga indywidualny rozwój dziecka, udziela dzieciom pomocy psychologicznej i 

 pedagogicznej; 

 

  otacza szczególną opieką dzieci niepełnosprawne; 

 

 c) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,  

 językowej i religijnej 

 

  zapewnia opiekę dzieciom odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola; 

 

  zapewnia warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 

 

 f) współdziała z rodziną /opiekunami/ poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i 

 przygotowaniu ich do nauki szkolnej; 

 

2. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju 

 i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne 

 w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze 

 pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość 

 wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich 

 potrzeb rozwojowych. 

 

3..Celem wychowania przedszkolnego jest: 

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych 

 potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 

 

 2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

 orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

 

 3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

 sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów 

 i porażek; 

 

 4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

 relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

 

 5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci 

 o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych 

; 

 6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 

 w zabawach i grach sportowych; 

 

 7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

 oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

 dla innych; 
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 8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

 wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

 

 9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

 rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

 

 10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

 ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości 

 i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

 

4. Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać 

 i kształcić dzieci w następujących obszarach: 

 

 1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i 

 dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

 

 2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. 

 Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 

 

 3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 

 

 4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu 

 i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 

 

 5) Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 

 

 6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 

 

 7) Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 

 

 8) Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 

 

 9) Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 

 

 10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie 

 zainteresowań technicznych. 

 

 1). Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 

 

 12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 

 

 13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 

 

 14) Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 

 

 15) Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

 

5. Praca dydaktyczna - wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie : 

 

 a) podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

  

 b) programów wychowania przedszkolnego wybranych przez nauczycieli, zaopiniowanych i 

 dopuszczony do realizacji przez dyrektora. 
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 c) programu autorskiego, 

  

 d) indywidualnych programów dla dzieci niepełnosprawnych opracowanych przez nauczycieli  

 specjalistów. 

 

6. Przedszkole dostosowuje treści, metody i organizację pracy dydaktycznej do możliwości 

 psychofizycznych dziecka a także otacza je opieką psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną. 

 

7.Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w programie rocznym 

 placówki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 

 

8. Przedszkole realizuje cele i zadania na podstawie : 

 

 a) programu wychowawczego; 

 b) podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

 c) określonej Koncepcji Pracy Przedszkola; 

 d) współczesnej wiedzy pedagogicznej; 

 e) dobrej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego. 

 

 9. Dyrektor i nauczyciele mają długofalową wizje rozwoju, koncepcję pracy przedszkola, z którą 

 zapoznani są rodzice. 

 

10. Przedszkole pełni wobec Rodziców rolę wspomagającą i integrującą działania wychowawcze: 

 

 a) dostarcza wiedzy pedagogicznej i uwrażliwia na potrzeby i możliwości dziecka, 

 b) informuje na bieżąco o jego postępach wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane 

 próby, 

 

11. Przedszkole wydaje rodzicom informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

 podstawowej. Informacje wydaje się do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok 

 szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. 

 

12. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii. 

 

13. Przedszkole realizuje treści i zadania w ścisłym współdziałaniu z Rodzicami (opiekunami  

 prawnymi dziecka). 

 

 14. Przedszkole współpracuje z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w szczególności: 

 

 1) w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, zapobiegania zaburzeń  

 zachowania, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej, 

 

 2) w zależności od potrzeb diagnozowania dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, 

 przeprowadzenie badań dojrzałości szkolnej, badanie diagnostyczne zgłaszanych dzieci 

 

3) na prośbę rodzica nauczyciel może napisać opinię o dziecku kierowanym na badania do 

 poradni psychologiczno – pedagogicznej, 

 

 4) zapraszanie specjalistów z PPP na prelekcje, pogadanki, spotkania indywidualne i grupowe, 

 

 5) dzieci do poradni psychologiczno-pedagogicznej kierowane są przez nauczyciela za zgodą  

 rodziców. 

 

 6) Przedszkole organizuje i udziela dzieciom, ich Rodzicom oraz nauczycielom pomocy 
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 psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Poradnią PP 

 

15. 1. W przedszkolu organizuje się pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc udzielana jest 

wychowankom, rodzicom i nauczycielom. Polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 

wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla 

wychowanków. 

2. Pomoc jest udzielana przez wychowawców grup i następujących specjalistów: 

a) logopeda, 

b) pedagog specjalny 

c) terapeuta integracji sensorycznej 

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna realizowana jest we współpracy z: 

1) rodzicami; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi; 

3) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci. 

 4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2) dyrektora przedszkola; 

3) nauczyciela lub specjalisty; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej za zgodą rodziców; 

5) pielęgniarki; 

6) kuratora sądowego. 

5. Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie i zaspakajanie 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych wychowanka, oraz rozpoznawanie 

indywidualnych możliwości psychofizycznych , wynikających w szczególności : 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego ; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) ze szczególnych uzdolnień ; 

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

6) z zaburzeń komunikacji językowej; 

7) z choroby przewlekłej; 

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

9) z niepowodzeń edukacyjnych; 
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10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego rodziny, 

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi; 

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

  

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na : 

1) diagnozowaniu środowiska wychowanka; 

2)rozpoznawaniu potencjalnych możliwości psychofizycznych wychowanków oraz indywidualnych 

potrzeb wychowanków, poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości 

dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej ( diagnoza przedszkolna). Obserwację 

przeprowadza się obowiązkowo w grupach 5,6-latków; 

3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności wiadomości przez dziecko; 

4) wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami; 

5) opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych lub grupowych programów pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dokumentowanej w dzienniku pracy nauczyciela; 

6) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków i rodziców; 

7) podejmowaniu działań wychowawczych oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie; 

8) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci; 

9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych 

dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w 

uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom; 

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli; 

12) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 

 7. Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z wychowankiem 

w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno- wyrównawczych; 

3) zajęć specjalistycznych: kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych 

zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 

5) porad i konsultacji. 
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9. 1) Zainteresowania wychowanków oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z 

rodzicami, dzieckiem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz opinii i orzeczeń poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

2) Organizowane w przedszkolu konkursy, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich 

prezentacji. 

  

10. 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. 

5) umożliwianiu wychowankowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego 

wyposażenia i środków dydaktycznych;  

 

11. 1) W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na 

celu stymulowanie psychofizycznego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego 

rodziną. 

2) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. 

3) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o 

zaburzonym rozwoju psychoruchowym: 

- pedagog posiadający kwalifikacje oligofrenopedagog, 

- psycholog; 

- logopeda; 

 

4) Do zadań zespołu należy w szczególności:  

a) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i 

harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;  

 

b) nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu 

zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;  

 

c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego 

wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji 

programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania 

postępów dziecka; 



10 

d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w 

indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, 

oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.  

5. Pracę zespołu koordynuje dyrektor  przedszkola, szkoły, ośrodka lub poradni lub osoba kierująca 

inną formą wychowania przedszkolnego, albo upoważniony odpowiednio przez dyrektora lub osobę 

kierującą nauczyciel.  

 

6. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu 

wczesnego wspomagania.  

 

7. a) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 2 do 8 godzin w 

miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.  

 

b) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego 

rodziną. 

 

c) W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, zajęcia w ramach wczesnego wspomagania 

mogą być prowadzone w grupach liczących 2 lub 3 dzieci, z udziałem ich rodzin.  

 

8. Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności poprzez: 

 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z 

dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie 

zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania; 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem; 

 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w 

pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i 

niezbędnego sprzętu. 

 

9. Zajęcia specjalistyczne organizowane w miarę potrzeby to: 

1) korekcyjno– kompensacyjne, organizowane dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne 

trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 

pedagogiki specjalnej, oligopedagogiki;  

2) logopedyczne, organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia 

komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie 

logopedii;  

3) integracja sensoryczna; 

4) zajęcia z psychologiem. 

 

10. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi 

decyduje dyrektor przedszkola. 
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11. O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych lub 

specjalistycznych decyduje dyrektor przedszkola na wniosek rodziców lub nauczyciela 

prowadzącego zajęcia. 

 12. Porady, konsultacje, warsztaty dla rodziców udzielają, w zależności od potrzeb nauczyciele i 

specjaliści w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

 13. Przedszkole zapewnia wychowankom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowanym 

społecznie: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) odpowiednie warunki do pobytu w przedszkolu, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne; 

3) realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i 

możliwości psychofizycznych dziecka; 

4) zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb; 

5) integrację ze środowiskiem rówieśniczym. 

  

14. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczny pobyt w przedszkolu, oraz określa sposób 

 bezpiecznego przyprowadzania i powrotu wychowanków do domu, a w szczególności: 

 

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

 trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

 

a) Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 6.30 -8.30. Ewentualne 

spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do wychowawczyni 

grupy.  

 

b) Wprowadza się zasadę, aby rodzice rozebrali dziecko w swojej szatni i oddali je 

 bezpośrednio nauczycielowi. 

 

c) Dzieci muszą być objęte ciągłą opieką i dozorem. Od godz. 7.30 czynne są już wszystkie 

grupy, dzieci rozchodzą się do swojej sali. 

 

d) Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym, od pierwszych dni września dzieci uczą się 

 korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Zanim dzieci zaczną się 

bawić, należy zawsze sprawdzić, czy urządzenia są sprawne i nie ma żadnego zagrożenia. Dzieci 

otoczone są nieustanną opieką i dozorem, należy organizować też zabawy ruchowe, zabawy 

badawcze, spacery. 

  

 e) Obowiązuje absolutny zakaz pobytu na terenie jednej grupy-dzieci z innych grup 

 równocześnie oraz schodzenie się nauczycielek na rozmowy. Z terenu podczas zabaw, 

 nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie. Wracamy z terenu kolumną prowadzoną 

 przez nauczycielkę. Zawsze sprawdzić czy wszystkie dzieci są. 

 

f) Przed każdorazowym wyjściem z przedszkola na spacery, wycieczki piesze, należy 

poinformować dyrekcję przedszkola o tym fakcie i wpisać się do zeszytu wyjść: data, grupa, ilość 

dzieci, ilość opiekunów, godzinę wyjścia i podpis nauczycielki. Na 10 dzieci musi być jeden 

opiekun. Na czele kolumny zawsze musi iść nauczyciel z pierwszą parą, drugi opiekun na końcu 

kolumny. Przestrzegać ściśle zasad przemieszczania się kolumny przez ulicę, tylko w miejscach 

wyznaczonych, zatrzymać ruch pojazdów aby umożliwić grupie bezpieczne przejście. Maszerować 

zawsze prawą stroną chodnika. 
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g) Organizacja wycieczek wyjazdowych - musi być zgoda rodziców na udział dziecka w 

 wycieczce na piśmie. Na 5 dzieci - 1 opiekun, przygotować zawsze listę dzieci i 

 opiekunów. Opiekunowie winni podpisać się, że biorą na siebie odpowiedzialność za konkretne  

dzieci podczas wycieczki. 

 

h) W autokarze dzieci winny siedzieć opierając się o oparcie, nie mogą wstawać, ani chodzić 

 po autokarze. Opiekun ma obowiązek czuwać czy jego podopieczni czują się dobrze, czy nie jest 

im zimno lub za gorąco. Gdy autokar podjeżdża z wycieczki pod przedszkole - wszystkie dzieci 

wprowadzamy na teren przedszkola- i dopiero stąd rodzice oczekujący już na dziecko mogą je 

odebrać /nie z ulicy/. 

 

2) Odbiór dzieci z przedszkola - wyłącznie przez rodziców lub inne dorosłe osoby upoważnione 

 przez nich. Nauczyciel musi wiedzieć kto odbiera dziecko z przedszkola do domu. Z terenu 

 przedszkolnego, pozwalamy dziecku odejść, dopiero gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu 

 grupy. 

 

 

3) Nauczycielki mają wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczycielki jest 

 punktualne przychodzenie do pracy. Nie wolno nauczycielce wyjść z grupy, kiedy nie ma drugiego 

nauczyciela. 

 

15. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem  

 fizycznym, jak i psychicznym; 

 

 1) stosuje w swych działaniach obowiązujące przepisy BHP i P-pożarowe.; 

 W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim, 

 nauczyciel jest obowiązany natychmiast powiadomić dyrektora przedszkola oraz: 

 

 a) zapewnić udzielenie pierwszej pomocy, 

 b) zawiadomić opiekunów oraz organ prowadzący, gdy wypadek ciężki, 

 c) zawsze - podjąć działanie powypadkowe w stosunku do każdego zgłoszenia. 

  

2) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu odbywa się w rozliczeniu tygodniowym 

według zasad realizacji podstawy programowej;  

3) przestrzeganie liczebności grup;  

4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;  

5) kontroli obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia 

bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontroli obiektów dokonuje 

dyrektor przedszkola, co najmniej raz w roku;  

6) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola;  

7) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;  

8) ogrodzenie terenu przedszkola;  

9) zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;  

10) wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym 

zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;  
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11) wyposażenie pomieszczeń przedszkola, a w szczególności sal dydaktycznych w apteczki 

zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania 

tej pomocy;  

12) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci 

niepełnosprawnych;  

13) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi imprezach i 

wycieczkach poza teren przedszkola;  

14) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.  

 

16. Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami znajdującymi się w trudnej sytuacji 

materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych poprzez występowanie o pomoc do Rady 

Rodziców, sponsorów i organizacji. 

17. 1) Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego 

ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

2) Przedszkole pomaga w zawieraniu ww. ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców ofertę 

towarzystwa ubezpieczeniowego wybranego przez Organ Prowadzący w przetargu.   

  

 

  

 

 

 

§ 3 

 

 

1.Organami przedszkola są: 

 

 1/ Dyrektor przedszkola, 

 2/ Rada Pedagogiczna, 

 3/ Rada Rodziców. 

 

2. Przedszkolem kieruje i reprezentuje je na zewnątrz Dyrektor. 

 

 1/ Dyrektor jest powołany i odwoływany zgodnie z Ustawą o systemie oświaty. 

 

 2/ Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz 

 dyrektorem w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty. 

 

 3/ Dyrektor współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w 

 Przedszkolu, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami. W przypadku gdy w 

 Przedszkolu nie działają Związki Zawodowe ich rolę przejmują wytypowani przez ogół 

 pracowników przedstawiciele załogi. 

 

 4/ Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną  

 zgodnie z ich regulaminami. 

 

 5/ Zakres współdziałania obejmuje w szczególności: 
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 a/ zasięganie opinii w sprawach organizacji pracy 

 

 b/ uzasadnienie zasad i kryteriów oceny pracy nauczycieli, kryteriów przewidywania  

 dodatku motywacyjnego oraz regulaminów : pracy, premiowania i nagradzania 

 pracowników, funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, funduszu świadczeń socjalnych. 

 

 6/ Do zadań Dyrektora przedszkola należy: 

 

 a/ planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie warunków do realizacji zadań 

 opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych, 

 

 b/ kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych warunków pracy i stosunków 

 pracowniczych, 

 

 c/ współdziałanie z organem prowadzącym w zakresie realizacji zadań wymagających  

 takiego współdziałania, realizowanie jego zaleceń i wniosków w zakresie i na zasadach 

 określonych w ustawie o systemie oświaty, 

  

 d/ opracowanie i realizowanie planu finansowego przedszkola, stosowanie do przepisów 

 określających zasady gospodarki finansowej przedszkola oraz przedstawienie do 

 zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, 

 

 e/ realizowanie uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich 

 kompetencji, 

 

 f/ wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej niezgodnych z 

 przepisami prawa, 

 

 g/ sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach, 

  

 h/ przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru Radzie Pedagogicznej i Radzie 

 Rodziców, 

 

 i/ opracowanie programu rozwoju przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną z  

 wykorzystaniem działalności diagnostyczno- oceniającej, 

 

 j/ gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według 

 zasad określonych w przepisach, 

 

 k/ realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczyciela określonych w odrębnych 

 przepisach, 

 

 l/ organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

 umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

 językowej i religijnej, 

 

 m/ powoływanie i kierowanie pracą Komisji Rekrutacyjnej dzieci do przedszkola zgodnie z 

 ustalonym regulaminem, 

 

 n/ podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania dzieci do przedszkola w trakcie roku  

 szkolnego, oraz skreślenia dziecka z listy na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, 

 

 o/ powierzanie stanowiska wicedyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i  

 organu prowadzącego oraz odwoływanie ze stanowiska wicedyrektora, 
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 p/ organizowanie prac remontowo- konserwacyjnych, 

 

 q/ powiadamianie dyrektora szkoły w obwodzie, którym dziecko mieszka, o spełnianiu przez  

 dziecko obowiązku szkolnego w tym przedszkolu oraz zmian w tym zakresie, 

 

 r/ dopuszczanie do użytku w przedszkolu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

 wybranego programu wychowania przedszkolnego. 

 

 s/ wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom  

 w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

 

 

7/ Dyrektor przedszkola, we współpracy z nauczycielami, sprawuje nadzór pedagogiczny,  

 wykonuje w szczególności następujące zadania: 

 

 a/ planuje, organizuje i przeprowadza działalność diagnostyczno- oceniającą i wspomagającą, 

 

 b/ bada osiągnięcia edukacyjne dzieci, 

 

 c/ decyduje o doborze technik i narzędzi diagnostycznych wykorzystywanych w działalności 

 diagnostyczno- oceniającej, tworzy je oraz może współdziałać w ich tworzeniu z instytucjami 

 wspomagającymi, 

 

 d/ raz w roku szkolnym opracowuje i przedstawia informacje o realizacji planu nadzoru i 

 przedstawia ją Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców,  

 

 e/ dyrektor opracowuje roczny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie  

 Pedagogicznej i Radzie Rodziców, 

 

 f/ wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania 

 innowacji pedagogicznych, 

 

 g/ wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, 

 narad i konferencji oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, 

 

 h/ gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z 

 odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia 

 zawodowego nauczycieli, 

 

 i/ organizuje ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy  

 przedszkola, 

 

 j/ kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności  

 dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola 

 

 k/ obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze 

 oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej przedszkola., 

 

8/ Dyrektor przedszkola odpowiada za realizację zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 

 

 

9/ Dyrektor organizuje i podejmuje zadania w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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 a/tworzy zespół, który planuje i koordynuje udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 uczniowi. 

 

 b/wyznacza koordynatora prac zespołu lub zespołów, 

 

 c/na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielenia pomocy 

 psychologiczno- pedagogicznej, 

 

 d/ informuje na piśmie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, sposobach, i okresie 

 udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 

 e/ informuje rodziców o terminie spotkania zespołu, 

 

 f/wnioskuje o udział w spotkaniu zespołu przedstawicieli PPP, w tym poradni specjalistycznej 

 

 g/przyjmuje przedstawiona przez zespół kartę indywidualnych potrzeb ucznia po każdym 

 spotkaniu zespołu. 

 

 h/decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania uczniowi danej formy pomocy 

 psychologiczno-pedagogicznej na podstawie oceny zespołu dokonanej na wniosek rodziców, 

 nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze lub zajęcia terapeutyczne. 

 

 

9/ Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i  

 pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

 

 a/ zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

 b/ przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych dla nauczycieli oraz pozostałych 

 pracowników przedszkola, 

 c/ występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawie 

 odznaczeń nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników  

 przedszkola.  

 d/ prowadzenie spraw kadrowych, 

 e/ administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym 

 regulaminem, 

 f/ zapewnienie odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, egzekwowanie 

 przestrzegania ustalonego porządku oraz dbałości o czystość i estetykę, 

 g/ raz w roku dokonuje przeglądu budynku pod względem BHP 

 h/ sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą przedszkola, 

 i/ określanie zakresu odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami  

 Kodeksu Pracy po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków, 

 j/ ustalanie planu urlopów pracowników przedszkola, 

 k/ organizowanie kancelarii przedszkola, 

 l/ organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku. 

 

 

3. Rada Pedagogiczna działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty oraz w oparciu o regulamin 

 przez siebie ustalony.  

 

1) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

 

 a) Dyrektor jako jej przewodniczący, 
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 b) wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.  

 

2) Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem  

przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego. 

3) W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 

4) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane: 

 

 a) przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

 b) po pierwszym semestrze, 

 c) po zakończeniu roku szkolnego 

 d) oraz w miarę bieżących potrzeb. 

 

 5) Zebrania mogą być organizowane na wniosek: 

 a) organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

 b) organu prowadzącego, 

 c) z inicjatywy przewodniczącego rady rodziców, 

 d) albo na wniosek co najmniej 2/3członków rady pedagogicznej. 

 

 6) Zebrania Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi przewodniczący, jest on  

 odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania 

 zgodnie z regulaminem rady. 

 

 a) zebrania Rady Pedagogiczne są protokołowane; 

 

 7) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

 

 a/ opracowywanie i zatwierdzanie planów pracy przedszkola, 

 b/ opracowywanie Koncepcji Pracy Przedszkola,  

 c/ podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

 prowadzonych w przedszkolu i innych zgodnych ze swoim regulaminem; 

 d/ ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

 e/ przygotowanie projektu statutu przedszkola albo jego zmian: zatwierdzanie go, 

 f/ wchodzenie w skład komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola, 

 g/ podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy przedszkola, 

 h/ ustalanie regulaminu swojej działalności. 

 i/ ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach, ramowego rozkładu dnia, 

 

8) Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących, ustala sposób wykorzystania wyników 

nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad placówką przez organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola. 

 

 9) Rada Pedagogiczna wnioskuje: 

 a) do organu prowadzącego: 
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 - o nadanie imienia placówce; 

 - o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora; 

 

 b) do dyrektora Przedszkola o określenie ramowego rozkładu dnia oraz o realizację programu 

 wychowania przedszkolnego. 

 

 10) Decyzje wymienione w pkt.7 Rada Pedagogiczna podejmuje w formie uchwał. 

 

 a/ Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności 

 co najmniej 2/3 głosów jej członków. 

 b/ Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 42 ust. 2 niezgodnych z 

 przepisami prawa. 

 c/ O wstrzymaniu uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ sprawujący nadzór 

 pedagogiczny oraz organ prowadzący. 

 d/ Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym uchyla 

 uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa.  

  

 11) Rada Pedagogiczna uchwala w postaci uchwały w szczególności: 

 a/ organizację pracy przedszkola, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu 

 tygodnia, 

 b/ projekt planu finansowego przedszkola, 

 c/ wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i innych wyróżnień, 

 d/ plan zajęć opiekuńczo-wychowawczo -kształcący nauczycieli, 

 e/ nadzór pedagogiczny, 

 f/ realizowane programy, 

 g/ pracę Dyrektora Przedszkola na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 Opinia powinna być wyrażona na piśmie. 

 h/ proponowanego przez dyrektora kandydata na stanowisko społecznego zastępcy 

 dyrektora. 

 i) ustala regulamin swojej działalności, ramowy rozkład dnia, 

 j/ zmiany w statucie, 

 

 12) Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

 stanowiska dyrektora lub wicedyrektora, 

 

 a) w powyższym przypadku organ uprawniony do odwołania obowiązany jest 

 przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę 

 Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku, 

 

 13) Rada Pedagogiczna opiniuje pracę pedagogiczną dyrektora przedszkola zgodnie z 

 Kartą Nauczyciela, 

 

 14) Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniach 
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 Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste wychowanków lub ich 

 rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

 

4. Rada Rodziców 

 Kompetencje Rady Rodziców utworzonej zgodnie z art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty;  

 Rada Rodziców działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty i własnym regulaminem, który nie 

 może być sprzeczny ze Statutem Przedszkola.: 

 

 1/ w przedszkolu działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców dzieci 

 uczęszczających do przedszkola, 

  

 2/ w skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

 wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału, 

 

 3/ w wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. 

 

 4/ Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności: 

 - wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

 - szczegółowy tryb przeprowadzenia wyborów do rad oraz przedstawicieli rad 

 oddziałowych do Rady Rodziców przedszkola, 

 

 5/ Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

 prowadzącego przedszkola oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

 opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

 

 6/ Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 

 

 7/ Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

 

 - uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną: 

 

 a) programu wychowawczego Przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o 

 charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez 

 nauczycieli, 

 

 - opiniowanie projektu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola, 

 

 - opiniowanie  pracy nauczyciela przed sporządzeniem przez dyrektora przedszkola oceny 

 dorobku zawodowego. 

 

 8/ W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić 

 fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. Zasady wydatkowania 

 funduszy określa regulamin Rady Rodziców. 
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5. Zasady współdziałania organów przedszkola 

 

 1/ Organy przedszkola porozumiewają się ze sobą w następujący sposób: 

 

 a/ ustalają zasady współdziałania poszczególnych organów zapewniające w szczególności 

 właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i w 

 statucie przedszkola, 

 

 b/ zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i 

 planowanych działaniach i decyzjach, poprzez zapraszanie na zebrania członków rady 

 (rodziców lub pedagogicznej), wymianę informacji poprzez przewodniczących rad, 

 pisemne przedstawienie sprawy. 

 

 2/ Każdy z organów dysponuje możliwością zwołania wspólnego spotkania w celu wymiany 

 informacji, planowanych i podejmowanych działań i decyzji. 

 

 3/ Tryb organizowania spotkań organów przedszkola odbywa się zgodnie z ustaleniami w 

 regulaminach organów. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest 

 odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

 Informacje o spotkaniach mają formę pisemną -ogłoszenia, i powinny się ukazać na co 

 najmniej 5 dni przed planowanym spotkaniem. 

 

6. Sposób rozwiązywania sporów między organami przedszkola 

 

 1/ Umożliwia się rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola z udziałem  

 zainteresowanych stron, bez angażowania osób z zewnątrz. W tym celu przeprowadzone będą 

 rozmowy negocjacyjne w celu zażegnania lub złagodzenia konfliktu. 

 

 2/ Jeżeli rozmowy negocjacyjne nie przyniosą oczekiwanych rezultatów włączy się w 

 rozwiązanie sporów mediatora. 

 

 3/ Jeżeli wypracowane rozwiązanie nie satysfakcjonuje zainteresowaną stronę, może ona 

 zwrócić się o rozwiązanie problemu do organu prowadzącego przedszkole, do organu 

 sprawującego nadzór pedagogiczny lub sądu. 

 

 4/ Jeżeli spór rozstrzyga organ nadzorujący, prowadzący lub sąd - strony są informowane o 

 rozstrzygnięciach na posiedzeniach Rady Pedagogicznej lub Rady Rodziców. 

 

 

 

 

§ 4 

 

 

 

Statut przedszkola określa organizację przedszkola, z uwzględnieniem § 5-7 . 

 

1. Miejskie Przedszkole Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie, jest przedszkolem 

publicznym, które: 

 

 1/ prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej  

 tj. w godzinach 7.30-12.30; 

 

 2/ prowadzi działania opiekuńczo - wychowawczo - kształcące dla dzieci od 3 do 5 lat; 
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 a/ w szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, które 

 ukończyło 2,5roku; 

 

 3/ dzieci którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego, mogą uczęszczać do 

 przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 8 lat; 

 Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje poradnia psychologiczna – 

 pedagogiczna; 

 

 4/ prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, respektując  

 obowiązujące w tym względzie przepisy oraz prawo dzieci 5- letnich do rocznego  

 przygotowania przedszkolnego; 

 

 5/ zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

 

 6/ zapewnia każdemu dziecku warunki do wszechstronnego rozwoju określone w Konwencji 

 Praw Dziecka; 

 

 7/ Prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

 

 

2. Przedszkole jest placówką publiczną, nieferyjną. 

 

 

 

§ 5 

 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

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

 niepełnosprawności. 

 

2 . Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, z zastrzeżeniem ustępu 3. 

 

3.Liczba dzieci w oddziale integracyjnym w przedszkolu powinna wynosić od 15 do 20, w tym 

 do 5 dzieci niepełnosprawnych. 

  

4. Liczba dzieci podczas zajęć z zakresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest 

 zgodna z przepisami. 

 

5. W zależności od potrzeb organizacyjnych przedszkola zajęcia w przedszkolu mogą być 

 prowadzone także w grupach między oddziałowych. Liczba dzieci podczas zajęć w takiej grupie  

 przez jednego nauczyciela nie może przekroczyć 20. 

 

 

 

§ 6 

 

 

 

1. Praca opiekuńczo-wychowawczo-kształcąca prowadzona jest na podstawie : 

 

 a) podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

 b) programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez 
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     dyrektora, na wniosek nauczyciela (nauczycieli) po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, 

 c) programu autorskiego, 

 d) indywidualnych programów dla dzieci niepełnosprawnych opracowanych przez nauczycieli 

 specjalistów. 

 

Programy wychowania przedszkolnego i programy nauczania dopuszczone do użytku w 

przedszkolu stanowią „Przedszkolny zestaw programów wychowania przedszkolnego”. 

 

2. Godzina zajęć trwa w przedszkolu 60 minut. 

 

 

3.W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie 

 rodziców (prawnych opiekunów), wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. 

 

 a/ Przedszkole ma obowiązek zorganizować lekcje nauki religii dla grupy nie mniejszej niż 

 siedmioro dzieci w danej grupie. 

 b/ W przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale, naukę religii organizuje się w grupie między 

 oddziałowej. 

 c/ Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez 

 właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych. 

 d/ Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych  

 przepisach. 

 e/ Zajęcia religii finansowane są w całości ze środków organu prowadzącego przedszkole na 

 wynagrodzenia osobowe. 

  

4. W przedszkolu zorganizowane są nieodpłatne zajęcia dodatkowe z języka angielskiego dla dzieci 

3 i 4-letnich  oraz zajęcia muzyczno-rytmiczne dla wszystkich dzieci we wszystkich grupach.. 

  

 1) Dodatkowe zajęcia z języka angielskiego dla dzieci 3 i 4-letnich oraz zajęcia muzyczno-

rytmiczne są realizowane po podstawie programowej, po godzinie 12.30. 

  

 2) Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe opłacane są przez Urząd Miasta Sochaczew. 

 3) Czas zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci i wynosić: 

 a) dla dzieci w wieku 3-4 lata około 15 minut; 

 b) dla dzieci w wieku 5- lat około 30 minut; 

 

 4) Zajęcia dodatkowe prowadzone są na terenie przedszkola zgodnie z podanym harmonogramem; 

 5) Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki; 

 6) Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i odbywa się 

2 razy w tygodniu i wynosi dla dzieci 3 – 4 letnich 15 minut, dla dzieci 5 – letnich 30 minut. 

 6) Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych. Prowadzący zajęcia wpisuje tygodniowy plan 

zajęć, wykaz dzieci i ich frekwencję, tematy prowadzonych zajęć; 
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5. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną i tworzy zespoły wczesnego 

wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju 

dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego 

bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną w formie: 

 

 1/ zajęć logopedycznych: 

 

 a/ zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

oraz dla dzieci w przypadku zaburzeń mowy, powodujących zakłócenia komunikacji językowej i 

utrudniających naukę. 

 

 b/ zajęcia prowadzi nauczyciel z przygotowaniem w zakresie logopedii. 

 

 2/ zajęć z pedagogiem specjalnym 

 

 a/ zajęcia z pedagogiem specjalnym organizowane są dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego w celu zminimalizowania skutków zaburzeń rozwojowych, inicjowania 

różnych form pomocy wychowawczej; 

 

 3/ zajęć z terapeutą integracji sensorycznej 

  

 4/ zajęć z psychologiem 

 

6. Przedszkole może organizować gimnastykę korekcyjną dla dzieci z odchyleniami w 

 prawidłowej budowie i postawie ciała oraz z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej z 

niektórymi zaburzeniami przewlekłymi. 

 

 1/ Gimnastyką obejmuje się dzieci zakwalifikowane na podstawie skierowania od lekarza 

 posiadającego specjalizację I lub II stopnia z tytułem specjalisty w zakresie ortopedii i 

 traumatologii albo rehabilitacji medycznej. 

 

 2/ Szczegółową organizację gimnastyki w przedszkolu ustala dyrektor przedszkola. 

 

 3/ Kwalifikacje nauczyciela do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej określają odrębne 

 przepisy. 

 

 

7. Obowiązki nauczycieli w związku z organizacją pomocy psychologiczno- pedagogicznej 

 

 1/Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

 psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie 

 sposobów ich zaspakajania, w tym: 

 

 a/w przedszkolu- obserwacje pedagogiczną zakończoną analiza i oceną gotowości dziecka do 

 podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna), 

 

 2/Rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, 

 oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 

 3/ Wskazania działań wspomagających w stosunku do dzieci pochodzenia romskiego 

 

 4/ Nauczanie indywidualne gdy dziecko objęte obowiązkiem szkolnym nie mogło uczęszczać 

 do przedszkola. 
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8. Zadania zespołów do spraw planowania i koordynowania udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej uczniowi przedszkola. 

 

 1/ Zespół ustala zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym 

szczególe uzdolnienia. 

 

 2/ Określa zalecane formy, sposoby i okresy udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych ucznia, także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu 

i opinii PPP, 

 

 3/Przekazuje dyrektorowi zalecane formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

 

 4/Zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb ucznia oraz przedstawia ją dyrektorowi po 

każdym spotkaniu. 

 

 5/Opracowuje dla ucznia plan działań wspierających. 

 

 6/Dokonuje wielopoziomowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

 

 7/Podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych 

 

 

 

§7 

 

 

4. W przedszkolu jest 6 oddziałów ( cztery oddziały zlokalizowane są w placówce przedszkolnej,  

 dwa oddziały w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Sochaczewie). 

 

5. Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo w zależności od potrzeb i możliwości organizacyjnych 

 może ulec zmianie. 

 

6. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: 

 

 a/ sale zajęć dla poszczególnych oddziałów ( I, II, III, IV) 

 b/ łazienki dla poszczególnych oddziałów 

 c/ plac zabaw z urządzeniami terenowymi 

 d/ gabinet logopedy  

 e/ dwa gabinety pedagoga specjalnego 

 f/ pomieszczenia administracyjne i gospodarcze ( gabinet dyrektora, referenta oraz 

 intendenta, magazyny chemiczne , gospodarcze, spożywcze, pralnię) 

 g/ archiwum 

 h/ kuchnię i zaplecze kuchenne 

 i/ zmywalnię- dla grup: I II III IV 

 j/ szatnię dla dzieci i personelu 

 k/ łazienkę dla personelu 

 l/ sala do rehabilitacji zajęć SI 

 

7.Do realizacji celów statutowych Szkoła Podstawowa Nr 2 użyczyła Przedszkolu nr 4 

 

 a/ salę lekcyjną nr 4 i 5 
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 b/ stołówkę na zasadach odpłatności 

 c/ łazienkę, szatnię, 

  

5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio 

 dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

 

6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w 

 ogrodzie. 

 

 

§ 8 

 

 

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

 arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia 

 danego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący przedszkole w terminie 

do 25 maja danego roku. 

 

2. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w arkuszu, Dyrektor sporządza aneks, który 

 zatwierdza organ prowadzący i organ nadzorujący przedszkole. 

 

3. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

 

 a / liczbę oddziałów 

 b/ liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach 

 c/ czas pracy poszczególnych oddziałów; 

 d/ liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

 kierownicze; 

 e/ liczbę nauczycieli będących w awansie oraz przewidziane terminy postępowań 

 egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych 

 f/ ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

 prowadzący przedszkole. 

 

 

 

§ 9 

 

 

1.Organizację przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na 

 wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz 

oczekiwań rodziców, prawnych opiekunów. 

 

 1) Ramowy rozkład dnia może zawierać następujące formy pracy:  

 

a) zabawy dydaktyczne, twórcze, badawcze, konstrukcyjne, manipulacyjne, ruchowe, 

tematyczne, dowolne;  

 

b) gry i zabawy stolikowe,  

 

c) rozmowy indywidualne z dziećmi,  

 

d) pracę kompensacyjno-wyrównawczą, zajęcia ze specjalistami, 

 

e) czynności porządkowo-gospodarcze i higieniczne,  
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f) zajęcia bezpośrednio kierowane przez nauczyciela,  

 

g) spacery i wycieczki, zabawy na powietrzu,  

 

h) słuchanie utworów literackich, praca z książką, oglądanie albumów, czasopism dla 

dzieci, 

 

i) ćwiczenia graficzne, manualne, utrwalanie umiejętności i wiadomości zdobytych przez 

dzieci, 

j) zajęcia muzyczno- rytmiczne  

 

k) zajęcia dodatkowe,  

 

l) posiłki i inne. 

 

 

2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci 

 w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu 

 przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 

 

 1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci 

 bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 

 

 2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), 

 dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są 

 tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace 

 gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 

 

 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 

 według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 

 

 4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej 

 puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne 

 i inne). 

 

3 . Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel ( nauczyciele) któremu powierzono opiekę 

 nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem 

 potrzeb i zainteresowań dzieci , umożliwiający efektywną realizacje miesięcznego planu pracy. 

 

8. Plan pracy, o którym mowa w ust.2 sporządza nauczyciel ( nauczyciele) dla powierzonego mu 

 oddziału na każdy miesiąc roku szkolnego. Miesięczny plan pracy dla każdego oddziału  

 zatwierdza dyrektor do 28 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji danego  

 planu. 

 

 

 

§ 10 

 

 

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

 ustalonych z organem prowadzącym. 

 

2. Przedszkole czynne jest 10,5 godzin dziennie od 6:30 do 17.00 
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 Dzienny czas pracy przedszkola ustalony jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny 

 z uwzględnieniem aktualnych potrzeb rodziców, w tym czas przeznaczony na realizację 

 podstawy programowej wychowania przedszkolnego w godzinach 7.30 – 12.30, nie krótszy niż 

 5 godzin dziennie. 

 

3. Przerwę urlopową w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora 

 przedszkola i Rady Rodziców. W czasie przerwy urlopowej przedszkola istnieje możliwość 

 zapewnienia dzieciom potrzebującym opieki w przedszkolu zastępczym. 

  

 a/ Do Przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji rodzice zapisują dzieci w macierzystym 

 przedszkolu. 

 

 b/ Warunkiem przyjęcia na dyżur wakacyjny jest wcześniejsze uiszczenie opłaty stałej na konto 

 dyżurującego przedszkola. 

 

4. Zmianę organizacji pracy przedszkola przewiduje się w okresie przerw urlopowych, 

 świątecznych, ferii a dotyczy to: 

 

 a/ zmniejszenia liczby oddziałów w przypadku niskiej frekwencji dzieci w przedszkolu. 

 Dzieci z poszczególnych grup mogą przebywać razem w tzw. ,, oddziałach łączonych”, ale 

 liczba dzieci w oddziałach nie może przekroczyć 20. 

 

 

5. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Czas 

przeznaczony na realizację podstawy programowej ustala się w godzinach od 7.30 do 12.30. 

 

1) Wysokość opłaty stałej za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające 

poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady 

Gminy Miasta Sochaczew 

 

2) Opłata stała za przedszkole podlega zwrotowi zgodnie z umową zawartą między 

Przedszkolem a Rodzicami dziecka.  

 

3) Zrezygnowanie z miejsca w przedszkolu w ciągu miesiąca nie znosi obowiązku wnoszenia 

opłaty stałej w danym miesiącu. 

 

4) Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci w zakresie 3 posiłków. Zasady 

odpłatności za korzystanie z wyżywienia ustala organ prowadzący.  

 

a) wysokość stawki żywieniowej dla dzieci po przeprowadzonej kalkulacji ustala przedszkole w 

porozumieniu z Radą Rodziców. 

b) dopuszcza się możliwość korzystania z mniejszej ilości posiłków  

c) Koszty wyżywienia dziecka pokrywane są w pełni przez rodziców bądź opiekunów. 

d) w przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową 

pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych 

 

5) Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu uiszczane są z góry do końca ostatniego dnia danego 

miesiąca na konto banku.  

 Pekao S. A Sochaczew, nr 84124018221111000007198632 

  

 a) suma comiesięcznych opłat jest podawana rodzicom indywidualnie w formie wydruku 

komputerowego przez nauczyciela w grupie; 
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 b) do Banku należy wpłacić kwotę zgodną z listą opłat, podając nazwę przedszkola oraz imię i 

nazwisko dziecka za które dokonuje się wpłaty. 

 

 c) za nieterminowe wnoszenie opłat będą naliczane ustawowe odsetki.  

 

 d) w przypadku nieuregulowania opłaty za Przedszkole w wyznaczonym terminie placówka 

wystąpi na drogę postępowania sądowego. 

 

 e) Przedszkole może rozwiązać umowę w przypadku zalegania za świadczenia przedszkolne za 

okres 1 miesiąca. 

 

6) Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy przedszkola, wnosząc opłatę na tych 

samych zasadach, co rodzice (opiekunowie) dziecka, pokrywając koszt surowców zużytych 

do jego przygotowania powiększony o 20 %. 

 

7) Koszty wyżywienia personelu kuchni pokrywane są przez Gminę Miasto Sochaczew. 

 

 8/ O ustaleniach organu prowadzącego każdorazowo zostają zapoznani rodzice poprzez 

 zorganizowanie zebrań, wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń przedszkola, poprzez 

 stronę internetową, poprzez zawieranie umów. 

 

 

  

 

§11 

 

 

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

uwzględnieniem przepisów §11 -15 

 

  

1.Specjalista do spraw administracyjno- finansowo- kadrowych podlega bezpośrednio 

 dyrektorowi przedszkola. 

 

 1/ W realizacji swoich zadań współdziała z Wydziałem Oświaty, bankiem, Urzędem  

 Skarbowym, ZUS-em, lub innymi instytucjami ubezpieczeniowymi, GUS-em. 

 

 2/ a/ Do obowiązków na zajmowanym stanowisku w zakresie administracji należy: 

 

 -prowadzenie rekrutacji dzieci do przedszkola 

 -prowadzenie i aktualizowanie ewidencji dzieci w przedszkolu 

 -zawieranie umów pomiędzy rodzicami a przedszkolem 

 -prowadzenie tablicy informacyjnej dla rodziców 

 -udzielanie informacji interesantom, załatwianie ich spraw w miarę kompetencji lub 

 kierowanie ich do właściwych osób 

 - opracowanie projektów planów organizacyjnych i aneksów na każdy rok szkolny 

 -wysyłanie, przyjmowanie i rozdział korespondencji i przesyłek 

 -prowadzenie ewidencji wpływów i wyjść dokumentów i przesyłek 

 -sporządzanie pism i ich powielanie 

 -przyjmowanie i nadawanie telefonów, telefonogramów, faksów itp. 

 -obsługa poczty elektronicznej i kserokopiarki 

 -uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola 

 -prowadzenie archiwum dokumentów 

 -pilnowanie ważnych terminów dla przedszkola. 
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 b/ Do obowiązków w zakresie finansowym należy 

 

 -sporządzanie sprawozdań GUS 

 -prowadzenie dokumentacji oraz rozliczanie PFRON 

 -sporządzanie planu budżetowego i czuwanie nad wydatkami 

 - klasyfikowanie i ewidencjonowanie wydatków strukturalnych 

 -zbieranie rachunków i przekazywanie ich do Zespołu 

 -prowadzenie inwentaryzacji oraz ksiąg inwentaryzacji i aktualizacja wywieszek 

 inwentarzowych 

 

 c/ Do obowiązków w zakresie kadrowym należy 

 

 -prowadzenie akt osobowych pracowników 

 -prowadzenie listy obecności i ewidencji czasu pracy i kart urlopowych pracowników 

 przedszkola 

 -sporządzanie planów urlopów 

 -prowadzenie dokumentacji związanej z Zakładowym Funduszem Świadczeń Sejmowych 

 -sporządzanie sprawozdań SIO 

 

 d/ Wykonywanie innych czynności wynikających z potrzeb placówki, zleconych przez 

 Dyrektora przedszkola. 

 

 

2. Do obowiązków referenta do spraw zaopatrzenia i żywienia (intendenta - zaopatrzeniowca)  

 należy w szczególności: 

 

 1/ prowadzenie pogotowia kasowego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

 

 2/ zaopatrywanie przedszkola w żywność, środki czystości, sprzęt, pomoce oraz materiały 

 gospodarcze, 

 

 3/ nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie racji żywnościowych dla dzieci i 

 personelu, 

 

 4/wywieszanie jadłospisów na tablicy ogłoszeń dla rodziców , zgodnie z wymogami zdrowotnymi 

dotyczącymi żywienia dzieci; 

 

 5/ prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

 6/ naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, kontrolowanie terminowości opłat, 

 

 7/ systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego, 

 

 8/ prowadzenie kasy przedszkola, 

 

 9/ przechowywanie gotówki w specjalnej ogniotrwałej kasie, 

 

 10/ prowadzenie na bieżąco raportu kasowego 

 

 11/ odprowadzanie do banku wszystkich wpłat, 

 

 12/ podejmowanie gotówki z banku 
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 13/ terminowe wypłacanie poborów pracownikom, 

 

 14/ sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkolnego 

 /pion żywieniowy/, 

 

 15/ dokonywanie kontroli spisów inwentarza, 

 

 16/ terminowe wykonywanie sprawozdań związanych z frekwencją i żywieniem dzieci, 

 

 17/ sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywieniowych, 

 

 18/ prowadzenie kontroli żywieniowej, 

 

 19/ uczestniczenie w zebraniach rady rodziców i rady pedagogicznej w przypadku zaproszenia 

 do udziału.  

 

 20/ nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie kuchni: przygotowanie i porcjowanie posiłków 

 zgodnie z normami, prawidłowe gospodarowanie produktami spożywczymi, 

 przestrzeganie czystości, wykorzystanie produktów do przygotowywanych posiłków 

 zgodnie z przeznaczeniem; 

 

 21/ zabezpiecza magazyny przed kradzieżą, pożarami, zniszczeniem; 

 

 22/ wykonuje inne prace wynikające z organizacji i potrzeb placówki 

  

 23/ troska o dobrą atmosferę pracy, 

 

 24/ przestrzeganie kultury w kontaktach z rodzicami, współpracownikami oraz osobami z 

 zewnątrz odwiedzającymi Przedszkole. 

  

 

3. Kucharka zobowiązana jest do: 

 

 1/ przyrządzania zdrowych i higienicznych posiłków, 

 2/ pobierania produktów z magazynu i kwitowania ich odbioru w raportach żywnościowych 

 oraz dbania o racjonalne ich zużycie, 

 3/ wydawanie porcji o ustalonych godzinach i ustalonych ilościach, 

 4/ utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o jego 

 czystość, oraz prawidłowe oznakowanie zgodnie z wymogami Sanepidu, 

 5/ udział w ustalaniu jadłospisów dekadowych, 

 6/ pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z Zarządzeniem Ministra 

 Zdrowia i Opieki Społecznej, 

 7/ utrzymanie w czystości kuchni oraz naczyń i sprzętów.  

 8/ Troska o dobrą atmosferę w pracy 

 9/ przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno-sanitarnych, 

 dyscypliny pracy BHP i p-poż., 

 10/ przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad jej wykonaniem; 

 11/ dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach; 

 12/ wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy w przedszkolu. 

 

 

 

4.Pomoc kuchenna zobowiązana jest do: 
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1/ pomocy kucharce w sporządzaniu posiłków, 

2/ utrzymania w czystości kuchni, naczyń i sprzętów kuchennych, magazynu ziemiopłodów, 

3/ pranie fartuchów, czepków, ścierek i firanek, 

4/ współodpowiedzialność za sprzęt i narzędzia pracy. 

 5/ utrzymywać czystość i porządek na stanowisku pracy, przestrzegać zasad higieniczno- 

 sanitarnych, BHP i p-poż . oraz dyscypliny pracy; 

 6/ przygotowywać potrawy zgodnie z wytycznymi kucharki i prawidłowo gospodarować 

 artykułami spożywczymi; 

 7/ myć, wyparzać naczynia i sprzęt znajdujący się w kuchni; 

 8/ wykonywać inne prace wynikające z potrzeb placówki. 

 

 5. Do zadań pomocy nauczyciela należy : 

 

 1/ pełnienie zleconych przez nauczycielkę czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku 

 do dzieci, 

 2/ utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń, 

 3/ przygotowanie materiałów i pomocy do zajęć, 

 4/ postępowanie w procesie wychowawczym zgodnie z kierunkiem pracy ustalonym przez 

 nauczyciela, 

 5/ pełnienie roli „asystentki” nauczyciela w celu nadania większego znaczenia w 

 usamodzielnianiu dzieci, 

 6/ przestrzeganie kultury w kontaktach z dziećmi, rodzicami i ze współpracownikami oraz 

 osobami z zewnątrz odwiedzającymi Przedszkole, 

 7/ przestrzeganie praw dziecka, 

 8/ zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

 9/ troska o dobrą atmosferę w pracy. 

 10/ zamykanie przedszkola po skończonej pracy w ramach swojego dyżuru i opieka nad kluczem 

 11/ wykonywać inne prace wynikające z organizacji pracy przedszkola. 

 

6. Woźna oddziałowa zobowiązana jest do: 

 

 1/ utrzymania porządku i czystości w przydzielonej sali zabaw dzieci oraz w przydzielonych 

 pomieszczeniach w danym roku szkolnym, 

 

 2/ staranne sprzątanie przydzielonych pomieszczeń : 

 

 a/ odkurzanie, 

 b/ ścieranie kurzu, 

 c/ mycie i czyszczenie mebli, 

 d/ mycie zabawek, kwiatów, okien, 

 e/ pranie ręczników, obrusów, odzieży ochronnej, firan, zabawek, 

 f/ mycie podłóg, umywalek, sedesów, luster itp. 

 

 3/ rozkładanie leżaków lub pomoc przy ich rozkładaniu i składaniu, 

 

 4/ pełnienie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, zleconych przez 

 nauczycielkę, przestrzegania praw dziecka, 

  

 5/ współpracować z nauczycielką przydzielonej grupy w zakresie wychowania i opieki nad 

 dziećmi, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez 

 przedszkole;  

  

 a/ pomagać dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się, 
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 b/ pomagać nauczycielce w czasie spacerów i wycieczek, 

 c/ pomagać dzieciom w czynnościach higieniczno- sanitarnych, brać udział w 

 przygotowaniu pomocy do zajęć, 

 

 6/ nakrywanie do stołu i podawania posiłków o ustalonych rozkładem dnia porach, 

 

 7/ zmywanie naczyń, wiader i sztućców po posiłkach zgodnie z instrukcją oraz właściwe ich 

 wyparzanie i przechowywanie, 

 

 8/ roznoszenie i porcjowanie posiłków dzieciom w przydzielonej grupie, 

 

 9/ korzystanie z przydzielonych narzędzi, środków czystości, odzieży ochronnej, sprzętu 

 naczyń, materiałów z troską w sposób racjonalny i ekonomiczny, 

 

 10/ współodpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, 

 

 11/ przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdzenie czy okna i krany są pozamykane, oraz 

 wyłączone wszystkie urządzenia, zamykania budynku i bramki. 

 

 12/ odpowiednio zabezpieczać przed dziećmi produkty chemiczne pobrane do utrzymania 

 czystości oraz właściwie gospodarować nimi; 

 

 13/ umiejętnie posługiwać się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; 

 

 14/ zabezpieczać przed kradzieżą rzeczy i przedmioty znajdujące się w przedszkolu; 

 

 15/ znać i przestrzegać przepisy BHP i P-pożarowe w czasie wykonywania pracy; 

 

 16/ przestrzeganie kultury w kontaktach ze współpracownikami, dziećmi, rodzicami 

 wychowanków, osobami z zewnątrz odwiedzającymi tę placówkę, 

 

 17/ troska o dobrą atmosferę w pracy 

 

 18/ zamykanie przedszkola po skończonej pracy w ramach swojego dyżuru i opieka nad 

 kluczami do budynku przedszkolnego 

 

7. Do zadań pracownika do prac lekkich należy : 

 

 1/ otwierania budynku przedszkola oraz bramki, 

 

 2/ przynosi produkty żywieniowe i inne towary zakupione dla przedszkola 

 

 3/ dbanie o dobro placówki i sumienny stosunek do mienia przedszkola, chronienie go przed 

 zniszczeniem i kradzieżą, 

 

 4/ sprawdzanie zabezpieczenia okien i drzwi oraz bramki wejściowej, zamykanie jej , 

 

 5/ dbanie o ład i porządek na terenie przedszkolnym, jego obejście : 

 

 a/ zachowanie porządku wokół śmietnika, 

 b/ w zależności od pory roku - zgarnianie śniegu z chodnika prowadzącego do budynku 

 przedszkola, posypywanie go piaskiem, zgarnianie liści, podlewanie ogrodu w 

 godzinach wieczornych i rannych, 

 c/ dbanie o posiadanie niezbędnych, dla swojego odcinka pracy zasobów ( przybory, 
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 środki, narzędzia ) oraz racjonalne ich wykorzystywanie. 

 

 6/ dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia, wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem oraz 

 przechowywanie w wyznaczonym pomieszczeniu, 

 

 7/ niezwłoczne zawiadomienie policji i dyrektora o : zauważonej próbie włamania, 

 włamania, zniszczenia lub kradzieży mienia przedszkola, 

 

 8/ dokonywanie drobnych napraw na terenie przedszkolnym ( sprzęt terenowy ) i w 

 budynku przedszkolnym w miarę możliwości i umiejętności, 

 

 9/ zabrania się wpuszczania na teren przedszkola osób z zewnątrz, wyjątek stanowią  

 kontrolujący po uprzednim wylegitymowaniu się, 

 

 10 / zabrania się opuszczania miejsca pracy w godzinach służbowych, 

 

8. Zakres czynności inspektora ds. bhp i ppoż.  

 

a) przeprowadzanie okresowych szkoleń dla pracowników z zakresu BHP; 

b) prowadzenie dokumentacji wypadków: pracowników w pracy i dzieci w 

przedszkolu; 

c) przeglądy stanu bezpieczeństwa w budynku i na terenie zabaw (wspólnie z 

dyrektorem lub osobą upoważnioną); 

d) przeglądy czystości pomieszczeń przedszkolnych, terenu wokół budynku i na terenie 

zabaw (wspólnie z dyrektorem lub osobą upoważnioną); 

e) zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących stanu technicznego budynku, 

urządzeń, zabawek czy sprzętu do dyrektora przedszkola; 

f) uczestniczenie w przekazywaniu do użytku nowych obiektów, pomieszczeń i 

urządzeń; 

g) systematyczna kontrola warunków pracy; 

h) uczestniczenie w ocenie ryzyka zawodowego; 

i) niezwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub 

sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia; 

j) odsunięcie pracownika od pracy przy maszynach lub urządzeniach, które mogą 

stwarzać niebezpieczeństwo; 

 

9. Zakres czynności pielęgniarki przedszkolnej 

 
1) Obowiązki związane z profilaktyka zdrowotną: 

 organizacja pogadanek dla dzieci, 

 współorganizacja zajęć o tematyce zdrowotnej, 

 wyświetlanie przezroczy, filmów itp., 

 propagowanie kultury i oświaty zdrowotnej wśród rodziców i personelu poprzez 

przygotowywanie gazetek ściennych, rozwieszanie plakatów itp., 

 współpraca z rodzicami dzieci mających kłopoty zdrowotne. 

 

2) Obowiązki związane z opieką nad dziećmi: 

 ważenie i mierzenie dzieci 2 razy w roku szkolnym, 

 bieżąca kontrola stanu czystości dzieci 1 raz w miesiącu, 

 sprawowanie opieki nad dziećmi podczas wycieczek, spacerów i na terenie zabaw, 

 pomoc dzieciom w grupach młodszych (ubieranie się, rozbieranie, zabiegi 

higieniczne). 



34 

 

3) Obowiązki z zakresu żywienia dzieci i personelu: 

 udział w sporządzaniu jadłospisu. 

 

4) Obowiązki związane z udzielaniem pierwszej pomocy dzieciom i pracownikom: 

 udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym, wezwanie lekarza, powiadomienie 

rodziców itp., 

 zapewnienie podstawowego wyposażenia w apteczkach pierwszej pomocy, uzupełnianie 

środków w apteczkach. 

 

5) Odpowiada służbowo przed dyrektorem przedszkola za: 

 należyte, rzetelne i terminowe realizowanie spraw wynikających z niniejszego zakresu 

czynności. 

 

6) Inne uprawnienia: 

 wykonywanie innych poleceń Dyrektora związanych z ochroną zdrowia w placówce i 

nadzorem pielęgniarskim. 

 

 

 

10. Ponadto, każdy pracownik zobowiązany jest do wykonywania dodatkowych prac wynikających 

 z potrzeb placówki oraz postanowień regulaminu pracy obowiązującego w przedszkolu. 

 

 

 

§12 

 

 

1. W przedszkolu uchwałą Rady Pedagogicznej jeden z jej członków społecznie pełni funkcję 

 zastępcy dyrektora przedszkola. W przypadku nieobecności Dyrektora reprezentuje placówkę na 

zewnątrz, kieruje bieżącą działalnością przedszkola, wykonuje zadania warunkujące normalne 

funkcjonowanie przedszkola. 

 

2. Do podstawowych zadań społecznego zastępcy dyrektora przedszkola należy: 

 

 1/ współdziałanie z dyrektorem w kształtowaniu twórczej atmosfery pracy, 

  

 2/ organizowanie wyposażenia przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęt, 

 

 3/ organizowanie doraźnych zastępstw w razie absencji nauczycieli, 

 

 4/ przydzielanie nauczycielom, w uzgodnieniu z radą pedagogiczną, stałych prac i zajęć w  

 ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczo - wychowawczo 

–kształcących. 

  

 

 

 

§ 13 

  

 

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział dwóm nauczycielkom. 

 

2. Liczbę nauczycielek w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący. 
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3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i 

 jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w 

 przedszkolu. 

 

4. Dopuszcza się możliwość wyboru nauczyciela, bądź przeniesienia dziecka do innej grupy, na 

 prośbę rodziców (jeżeli nie prowadzi to do dezorganizacji pracy placówki), tylko w 

 uzasadnionych, konkretnych i sporadycznych przypadkach, gdy zaistnieje potrzeba kierowania 

 się dobrem dziecka, np. w przypadku trudności w adaptacji grupy. 

 

  

  

 

  

§ 14 

 

 

1. W przedszkolu, do oddziału integracyjnego zatrudnieni są dodatkowo nauczyciele posiadający 

 specjalne przygotowanie pedagogiczne: logopeda, pedagog specjalny /który jest nauczycielem 

 wspomagającym/, psycholog, pedagog – terapeuta integracji sensorycznej. 

 

2. W przedszkolu w grupie integracyjnej zatrudniona jest pomoc nauczyciela. 

 

3. Specjaliści zatrudnieni w przedszkolu, otaczają opieką wszystkie uczęszczające dzieci 

potrzebujące pomocy, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 

pięcioletnich i sześcioletnich. 

 

4. Do zadań pedagoga specjalnego należy w szczególności: 

 

 1/ współpraca z nauczycielami w grupach w celu zminimalizowania skutków zaburzeń 

 rozwojowych, inicjowania różnych form pomocy wychowawczej; 

 

 2/ w zależności od potrzeb diagnozowanie dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, 

 -badanie rozwoju analizatorów: 

 -tworzenie indywidualnych programów terapeutycznych, prowadzenie zajęć  

 terapeutycznych, relaksujących, kompensacyjno-wyrównawczych, 

 

 3/ prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 

 4/ Obowiązki pedagoga specjalnego jako nauczyciela wspomagającego 

 

a) otaczanie opieką dzieci niepełnosprawnych, dbanie o ich bezpieczeństwo, zdrowie i dobre 

samopoczucie w grupie, przestrzeganie praw dziecka, 

b)  rozpoznawanie potrzeb i możliwości edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych,  

 c) prowadzenie wnikliwej obserwacji pedagogicznej oraz wspomaganie dzieci w procesie 

kształcenia, 

 d) rozpoznawanie sytuacji domowej dzieci niepełnosprawnych i ich stan zdrowia, 

 e) dostosowanie programu nauczania i wychowania do możliwości psychofizycznych i do  

 potrzeb dzieci niepełnosprawnych, 

f) prowadzenie i organizowanie różnego rodzaju pomocy psychologiczno-pedagogicznej  
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 oraz zajęć rewalidacyjnych z dziećmi, 

g) współorganizowanie zajęć edukacyjnych i procesu wychowawczego, głównie w zakresie 

 integracji grupy, 

h) współpracowanie z rodzicami dzieci niepełnosprawnych i z organizacjami działającymi 

na rzecz dzieci niepełnosprawnych, instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną, 

 i) organizowanie porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców,  

 j) udzielanie pomocy nauczycielom w zakresie doboru treści programowych i metod pracy z 

 dziećmi niepełnosprawnymi, 

 k) prowadzenie następującej dokumentacji: 

 - dziennik zajęć rewalidacyjnych, 

 - plany pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, 

 - arkusze obserwacji dzieci niepełnosprawnych, 

 - dokumentację współpracy z rodzicami, 

 l) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne, 

 udzielanie porad i konsultacji, organizowanie warsztatów, pogadanek i instruktażu z 

 zakresu nauczania i wychowania oraz postępów rozwojowych dziecka i komunikacji 

 społecznej, 

 

5 Do podstawowych zadań nauczyciela - logopedy należy: 

  

 a) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz odpowiedzialność za ich jakość, 

 b) opracowanie wspólnie z zespołem pedagogów specjalnych indywidualnych programów 

 rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, 

 c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

 rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

 d) konsultacje z nauczycielami oddziałów integracyjnych podczas indywidualnych zajęć 

 stymulujących rozwój mowy oraz korygujących wymowę wadliwą, 

 e) odpowiedzialność za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci, 

 f) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami, 

 g) organizowanie spotkań z rodzicami w celu dzielenia się informacjami na temat rozwoju 

 dziecka - pokazy ćwiczeń logopedycznych podczas zajęć indywidualnych z dzieckiem, 

 udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem w środowisku rodzinnym, 

 h) organizowanie form doskonalenia zawodowego kadry pedagogicznej, tj. rady szkoleniowe, 

 warsztaty itp., 

 i) współpraca z pedagogiem specjalnym odbywająca się poprzez wymianę wyników diagnozy 

 oraz postępowaniem stymulacyjno - terapeutycznym. 

 j) opracowanie programów indywidualnej pracy z dziećmi mającymi problemy z komunikacją.  

 k) przebadanie dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci 5 - 6 letnich celem wyselekcjonowania 

 tych z wadami wymowy, 

  

 l) przebadanie dzieci młodszych wskazanych przez nauczyciela, udzielanie wskazówek 

 dotyczących terapii przestrzegania praw dziecka, 
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 ł) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy wychowanków; 

 m) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 

  

Logopeda podlega bezpośrednio dyrektorowi. 

 

 

5. Zadania psychologa w ramach wczesnego wspomagania: 

 1) Współpracuje z nauczycielem prowadzącym grupę, pedagogiem, logopedą 

 2) Podlega bezpośrednio dyrektorowi placówki  

 3) Do szczegółowych zadań psychologa należy:  

 a) zebranie informacji z zakresu rozwoju poszczególnych sfer dziecka: zachowania  

 aktywności i osobowości;  

 b) zapoznanie się z dokumentacją dziecka (opinia o potrzebie wczesnego wspomagania, 

dokumentacja medyczna i inna dostarczona przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka). 

 c) dokonanie diagnozy dziecka oraz poznanie jego środowiska rodzinnego za 

pomocą dostępnych narzędzi badawczych.);  

 d) opracowanie programów pracy indywidualnej z dziećmi wymagającymi specjalnej troski,  

 i ich realizacja;  

 e) badanie poziomu rozwoju niektórych sprawności i umiejętności określających gotowość 

 szkolną;  

§1  opracowanie i prowadzenie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej dziecka i rodziny: 

 - opracowanie Indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, 

 - opracowanie Terapeutycznego programu wspomagania rodziny, 

 g) aktywne uczestnictwo we wszystkich pracach całego zespołu  

 h) spotkania z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka w celu zapoznania z 

opracowanymi programami, zapoznania z postępami dziecka, w celach konsultacyjnych, 

instruktażowych. 

 i) realizacja założeń Indywidualnego programu wczesnego wspomagania dziecka. 

 j) współpraca z rodzicami dziecka - udzielanie porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie 

pracy i postępowania z dzieckiem. 

 k) współpraca z poradnią psychologiczno- pedagogiczną 

 l) opracowanie na końcu roku szkolnego opisów funkcjonowania każdego dziecka  
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6. Do zadań terapeuty Integracji Sensorycznej należy: 

 a) bezpośredni nadzór nad jego pracą sprawuje dyrektor przedszkola.  

 b) organizowanie i prowadzenie zajęć z zakresu terapii integracji sensorycznej 

 c) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka z różnorodnymi deficytami rozwojowymi w 

obrębie narządów zmysłów 

 d) uczestniczenie w procesie kwalifikacji dzieci na terapię SI na terenie przedszkola w oparciu o 

zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

 e) opracowanie programów terapeutycznych dla dzieci objętych terapią Integracji Sensorycznej 

 f) konsultowanie indywidualnych przypadków z nauczycielami oddziałów integracyjnych, 

udzielanie pomocy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów z zakresu przetwarzania 

sensorycznego u dzieci, wymiana informacji na temat funkcjonowania poszczególnych dzieci 

 g) współpraca z rodzicami: zbieranie informacji o przebiegu rozwoju oraz funkcjonowaniu dziecka 

w aspekcie sensomotorycznym (wywiad z rodzicami, kwestionariusz sensomotoryczny), 

ujednolicenie form oddziaływań wychowawczych w przedszkolu i domu, udzielanie rodzicom 

wskazówek do pracy w domu 

 

7. Do podstawowych zadań nauczyciela - katechety należy: 

  

 realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne; 

 kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości; 

 wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie; 

 podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci; 

 kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła 

oraz wrażliwości na ludzką krzywdę; 

 głoszenie słowa bożego; 

 organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. 

 

 

 

8. Do podstawowych zadań nauczyciela rytmiki należy: 

a) prowadzenie zajęć przy akompaniamencie instrumentu muzycznego wg harmonogramu zajęć. 

b) udział w uroczystościach przedszkolnych; 

c) rozwijanie zainteresowań muzyczno- ruchowych u dzieci. 

 

9. Do podstawowych zadań nauczyciela języka angielskiego należy: 

a) nauczanie języka angielskiego poprzez zabawę; 

b) dostosowanie metod form nauczania do wieku i możliwości rozwojowych dzieci; 

c) organizowanie zajęć otwartych dla rodziców. 

 

 

10. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod 

 nauczania i wychowania jakie uważa za najwłaściwsze z pośród uznanych przez współczesne 

 nauki pedagogiczne. 
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§ 15 

 

 

 Statut przedszkola określa szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 

 

1. Zadaniem nauczycieli zawartym w podstawie programowej jest prowadzenie obserwacji 

pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz 

dokumentowanie tych obserwacji dwa razy w roku szkolnym (wstępna i końcowa) wybranym przez 

nauczyciela „arkuszem obserwacji”- dotyczy dzieci 3 i 4 letnich. 

 

1) Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły 

 podstawowej należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnoza przedszkolna) – dotyczy 5 latków. Celem takiej analizy jest zgromadzenia informacji, 

które mogą pomóc: 

 

 a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole 

 podstawowej, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, 

 wspomagać; 

 

 b) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu 

 wspomagania i korygowania rozwoju dziecka, który będzie realizowany w roku 

 poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej; 

  

 c) pracownikom poradni psychologiczno-pedagogicznej, do której zostanie skierowane 

 dziecko, w razie potrzeby pogłębionej diagnozy związanej ze specjalnymi potrzebami 

 edukacyjnymi. 

  

2) Do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego nauczyciel musi przygotować informacje o 

 gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 – letnich,  

 

3) W wielu obszarach wychowania przedszkolnego występują treści edukacji zdrowotnej. Ze 

względu na dobro dzieci, należy zadbać o kształtowanie ich świadomości zdrowotnej oraz 

nawyków dbania o własne zdrowie w codziennych sytuacjach w przedszkolu i w domu, 

współpracując w tym zakresie z rodzicami. 

 

4) W trosce o jednolite oddziaływanie wychowawcze, nauczyciele: 

 

 a) systematycznie informują rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 

 realizowanych w przedszkolu; zapoznają rodziców z podstawą programową 

 wychowania przedszkolnego i włączają ich do kształtowania u dziecka określonych 

 tam wiadomości i umiejętności; 

 

 2) informują rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączają ich do 

 wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie natrafiają; 

 

 3) zachęcają rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie 

 organizują wydarzenia, w których biorą udział dzieci. 

 

4) W celu właściwego przygotowania dzieci do podjęcia nauki w szkole podstawowej, 

 nauczyciele powinni znać podstawę programową kształcenia ogólnego dla szkół 

 podstawowych w zakresie I etapu edukacyjnego, a zwłaszcza klasy I szkoły podstawowej. 
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2. Ponadto nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować podstawowe funkcje przedszkola: 

 opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą, a w szczególności: 

 

 1/ respektować i gwarantować prawa zawarte w Konwencji Praw Dziecka, wobec każdego 

 dziecka, bez jakiejkolwiek dyskryminacji, ze względu na rasę, kolor skóry, płeć, język, 

 religię, pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne, status majątkowy, 

 niepełnosprawność, 

 

 2/ tworzyć bezpieczne otoczenie i uczyć zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo 

 dziecka, 

 

 3/ wychowywać dzieci w duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości 

 społecznej i szacunku do pracy, 

 

 4/ organizować współpracę z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ujednolicenia 

 oddziaływań wychowawczych poprzez: 

 

 a/ zebrania grupowe (2x w roku) 

 b/ zajęcia otwarte (2x w roku) 

 c/ zebranie ogólne (1x w roku) 

 d/ konsultacje indywidualne 

 e/ zajęcia okolicznościowe 

 f/ uroczystości przedszkolne 

 

 5/ współdziałanie z rodzicami /prawnymi opiekunami/ 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, między innymi 

 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; 

 

 6/ organizować i prowadzić proces opiekuńczo - wychowawczo - kształcący w oparciu o 

 podstawy programowe określone przez MEN albo program autorski opracowany przez 

 nauczycieli przedszkola, a ramach działalności innowacyjnej w ramach działalności 

 innowacyjnej i eksperymentalnej z ukierunkowaniem na: rozwijanie w jak najpełniejszym 

 zakresie osobowości, talentów oraz zdolności umysłowych i fizycznych dziecka, 

 

 a/ rozwijanie szacunku dla praw człowieka i podstawowych swobód, 

 b/ rozwijanie szacunku dla rodziców dziecka, jego tożsamości kulturowej, języka, dla 

 wartości narodowych kraju, jak i dla innych kultur, 

 c/ przygotowanie dziecka do odpowiedzialnego życia w wolnym społeczeństwie, w duchu 

 zrozumienia, pokoju, tolerancji, równowartości płci oraz przyjaźni między narodami, 

 d/ poszanowanie środowiska naturalnego, 

 

 7/ tworzyć warunki wspomagające rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez 

 podejmowanie współpracy ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

 psychologiczną - pedagogiczną, 

 

 a/ eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

 

 8/ wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 
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 9/ wzbogacać bazę materialną przedszkola w nowe, własnoręcznie wykonane pomoce 

 dydaktyczne. 

 

 10/ odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w 

 przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów, itp. 

  

 a/ W czasie wyjść poza teren przedszkola nad bezpieczeństwem dzieci powinny czuwać 

 co najmniej 2 osoby dorosłe. 

 

3. Obowiązkiem nauczyciela jest również: 

 

 1/ prowadzić dokumentację pedagogiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 

 2 / prowadzić obserwacje pedagogiczne i je dokumentować, 

 

 a/ Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia ciągłej obserwacji przez wszystkie lata  

 pobytu dziecka w przedszkolu; 

 

 3/ dążyć do rozwoju własnej osobowości poprzez doskonalenie wiedzy ogólnej i zawodowej, 

 aktywne uczestniczenie w pracy zespołu metodycznego, rady pedagogicznej i innych 

 formach doskonalenia zawodowego, 

 

 4/ efektywne wykorzystanie czasu pracy z przeznaczeniem na: 

 

 a/ zabawy i zajęcia opiekuńczo-wychowawczo -kształcące, prowadzone bezpośrednio 

 z dziećmi, 

 b/ prowadzenie pomiaru jakości własnej pracy, 

 c/ inne czynności statutowe wynikające z zadań statutowych przedszkola, 

 d/ zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i  

 doskonaleniem zawodowym, 

 

 5/ przestrzegać tajemnicy służbowej, 

 

 6/ dbać o dobre imię wykonywanego zawodu poprzez nienaganną postawę etyczno - moralną. 

 

 7/ plany pracy z dziećmi nauczyciel opracowuje miesięczne i przekłada do wglądu i 

 zatwierdzenia dyrekcji przedszkola w terminie do 28 dnia każdego miesiąca. 

 

 8/ realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących; 

 

 9/ realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej 

 działalności placówki 

 

 10/ czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał; 

 

 11/ inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

 kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

 

 12 / poddawane się ocenie; 

 

 13/ współdziałanie z nauczycielami w oddziale w zakresie planowanie pracy wychowawczo-  

 dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji  

 dotyczących dzieci; 
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 14/ współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych, przestrzeganie wypracowanych przez 

 Radę Pedagogiczną zasad i regulatorów obowiązujących we wszystkich oddziałach; 

 

 15/ korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady 

 Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek k instytucji naukowo-oświatowych; 

 

 

 

 

§ 16 

  

  

1. Do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej 

gminy- Miasto Sochaczew 

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż 

liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

 

3. Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość. 

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne Przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria 

określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 

potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie 

wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz 

lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

tych kryteriów. 

5. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego może być brane pod uwagę kryterium dochodu 

na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium dochodu określa organ prowadzący w stosunku 

procentowym do kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650). Spełnianie tego kryterium jest 

potwierdzane oświadczeniem rodzica kandydata. 

7. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej Miasta Sochaczew mogą być przyjęci do 

publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego zgodnie dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W 

przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Sochaczew 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

8. Przedszkole przeprowadza rekrutację elektroniczną w oparciu o zasadę powszechnej dostępności 

i zachowania ochrony danych osobowych dzieci i ich opiekunów. 

 

9. Harmonogram, zasady i kryteria przyjęcia dzieci do przedszkola określa corocznie organ 

prowadzący i podaje do publicznej wiadomości. 

10. Informacja o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszana jest w formie; 
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a. oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu, 

b. informacji na stronie internetowej placówki, 

c. notatki informacyjnej w mediach lokalnych, 

 

11. Rodzice, którzy mają dostęp do Internetu i sami będą korzystać z systemu:  

a. wprowadzają dane dziecka do systemu, 

b. drukują wypełniony formularz zgłoszenia, a następnie, po podpisaniu, składają go w  

przedszkolu pierwszego wyboru (wskazanym na pierwszym miejscu listy preferencji). 

 

12. Rodzice, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą pobrać formularz zgłoszeniowy w 

dowolnej placówce wypełnić go odręcznie i złożyć po podpisaniu, w placówce pierwszego wyboru. 

Informacje zawarte w wypełnionym formularzu wprowadzi placówka. 

 

13. Formularz zgłoszenia dziecka do przedszkola:  

a. podpisują oboje rodzice / prawni opiekunowie dziecka, 

b. podpisy złożone na formularzu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w  

formularzu ze stanem faktycznym, 

c. za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych w formularzu z  

 informacjami w Systemie oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia formularza 

odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub osoba przez niego wyznaczona upoważnieniem. 

 

 

14. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do placówki podejmuje dyrektor. 

15. Odwołania od decyzji dyrektora rozpatruje Burmistrz Miasta Sochaczew za pośrednictwem 

dyrektora placówki. 

16. Data złożenia formularza nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego. 

 

17. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na dany rok szkolny 

nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych 

uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości 

organizacyjnych przedszkola.  

 

18. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: 

a) Dzieci już uczęszczające do przedszkola, 

b) Dzieci 3,4,5  letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, 

c) Dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do 

oddziałów integracyjnych 
 

 

 

 

13.2. Kryteria dodatkowe  

a) Dziecko, którego rodzice odprowadzają podatek dochodowy w Gminie Miasto Sochaczew  

b) Rodzeństwo dziecka kontynuującego wychowanie przedszkolne w przedszkolu pierwszego 

wyboru 

c) Czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin 

 d) Dziecko obojga rodziców pracujących/studiujących w systemie stacjonarnym - z 

udokumentowanym zatrudnieniem/studiowaniem 

e) Dziecko uczęszczające wcześniej do Miejskiego Żłobka Integracyjnego w Sochaczewie 

14. Rodzice zobowiązani są okazać stosowne dokumenty w celu weryfikacji danych podanych w 

karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola. 

15. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej Miasta Sochaczew mogą być przyjęci do 

publicznego przedszkola na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego zgodnie dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu. W 
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przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Miasta Sochaczew 

przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. 

 

16. W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział: 

a) Dzieci już uczęszczające do przedszkola, 

b) Dzieci 3,4 i 5 letnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola, 

 

17. Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na dany rok szkolny 

nastąpi po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych 

uzależniona jest od liczby i wieku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości 

organizacyjnych przedszkola.  

 

18. Kryteria przyjmowania dzieci niepełnosprawnych do przedszkola: 

 

 1/ dzieci upośledzone umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym nie zagrażające swym 

 zachowaniem, bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci; 

 

 2/ dzieci autystyczne; 

 

 3/ dzieci z zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi; 

 

 4/ dzieci z opóźnionym lub nieharmonijnym rozwojem; 

 

 5/ dzieci z zaburzeniami słuchu; 

 

 6/ dzieci z dziecięcym porażeniem mózgowym. 

 

 7/ W związku z barierami architektonicznymi nie przyjmowane są dzieci z poważnym 

 upośledzeniem ruchu.  

 

 19. Nabór dzieci niepełnosprawnych do grup integracyjnych, odbywa się raz w roku, 

 po wstępnej rozmowie z dyrektorem przedszkola, przeprowadzonej w celu orientacji w stanie 

zdrowia dziecka i jego rozwoju. Jeśli pojawi się szansa, że dziecko będzie mogło funkcjonować w 

integracji, rodzic i dziecko umawiani są na spotkanie w przedszkolu, podczas którego, dokonuje się 

obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej oraz wstępnego rozeznania. Zbierana jest również 

dokumentacja medyczna i psychologiczna o dziecku. 

 

 20. Czas pobytu dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu ustalany jest indywidualnie z 

 uwzględnieniem potrzeb i możliwości dziecka oraz dobra innych dzieci. 

 

 21. Dyrektor i specjaliści decydują o czasie pobytu dziecka w przedszkolu. W wyjątkowych 

 przypadkach dziecko może przebywać w przedszkolu mniej niż 5 godzin. 

 

22. Ponadto:  

 

 a) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko,  

 które ukończyło 2,5 roku; 

 

 b) dzieci którym odroczono rozpoczęcie spełnienia obowiązku szkolnego mogą uczęszczać  

 do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym w którym kończy 

 8 lat; Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje Poradnia Psychologiczna – 

 Pedagogiczna. 
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 23. Zasady przyjmowania dzieci ogłaszane są przez dyrektora na tablicy ogłoszeń przedszkola oraz 

na stronie internetowej przedszkola. 

 

 24. W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dzieci do przedszkola decyduje 

dyrektor. 

 

 25. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej  

 w przypadku: 

 

 a/ nie zgłoszenie dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez  

 usprawiedliwienia w ciągu 14 dni, 

 b/ nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej 1 miesiąc, 

 c/ uchylania się od wnoszenia opłat przez rodziców dziecka trwającej 1 miesiąc, 

 d/ zachowania dziecka niepełnosprawnego lub zdrowego zagrażającego życiu i zdrowiu 

 innych dzieci i swojemu. 

 Nie dotyczy to dziecka objętego obowiązkiem szkolnym ( 5 latka). 

 

26. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 

Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 5 lat.  

 

1) Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

obowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także 

zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

 

27. Dzieci przyjęte do przedszkola, podlegające obowiązkowemu rocznemu przygotowaniu 

przedszkolnemu, którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 

przedszkola obejmuje się indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym.  

 

1). Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia 

znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i 

zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, dyrektor przedszkola w miarę posiadanych 

możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje 

różne formy uczestniczenia w życiu przedszkola.  

 

2) Indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne organizuje dyrektor przedszkola 

na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół 

orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w 

orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form 

pomocy psychologiczno –pedagogicznej.  

 

3) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem przez 

jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzył prowadzenie tych zajęć.  

 

4) W uzasadnionych przypadkach dyrektor może powierzyć prowadzenie zajęć indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego nauczycielowi zatrudnionemu w innym przedszkolu.  

 

5) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu pobytu dziecka, 

w domu rodzinnym.  
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6) Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane w 

ograniczonym zakresie w przedszkolu uwzględniając zapis ust.2:  

1) z grupą wychowawczą w przedszkolu,  

2) indywidualnie w odrębnym pomieszczeniu przedszkola  

 

7) W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z podstawy 

wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka.  

 

8) Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, 

dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka 

oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.  

 

9) Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi od 4 do 6 godzin, odbywanych w ciągu co 

najmniej 3 dni. 

 

 

28. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do: 

 

 1/ właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo -kształcącego, zgodnie  

 z ich rozwojem psychofizycznym, 

 

 2/ opieki wychowawczej oraz ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 

 psychicznej, 

 

 3/ poszanowania godności osobistej, 

 

 4/ życzliwego, podmiotowego traktowania, 

 

 5/ swobody wyrażania myśli i przekonań, 

 

 6/ rozwijania własnych zainteresowań i zdolności, 

 

 7/ pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i defektów rozwojowych, 

 

 8/ przygotowania umożliwiającego osiągnięcie "gotowości szkolnej", 

 

 9/ przygotowania do samodzielnego życia, 

 

 10/ wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi, bez względu na rasę, płeć, wiek, 

 stan zdrowia; akceptowanie ich potrzeb, 

 

 11/ poznawanie rzeczywistości przyrodniczej, społecznej - kulturowej i technicznej, 

 

 12/ spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej, 

 

 13/ wyrażania swoich spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności 

 

 14/ pomocy w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "Ja", 
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 15/ zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, 

 

 16/ wprowadzania w kulturę bycia, 

 

 17/ zaspokajania podstawowych potrzeb fizjologicznych. 

 

27. Obowiązkiem dzieci uczęszczających do przedszkola jest: 

 

 1/ współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania, nauczania i terapii, 

 

 2/ szanowanie odrębności każdego kolegi, 

 

 3/ przestrzeganie zasad form współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej, 

 

 4/ szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności, 

 

 5/ uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, 

 

 6/ przestrzeganie zasad równego prawa do korzystania ze wspólnych zabawek, 

 

 7/ kulturalne zwracanie się do innych; używanie form grzecznościowych, 

 

 8/ przestrzeganie zasady podporządkowania się kolegom pełniących dyżur, 

 

 9/ zdyscyplinowane zgłaszanie się na zbiórki, zwłaszcza w czasie spacerów i wycieczek, 

 

 10/ pomaganie słabszym kolegom, 

 

 11/ przestrzeganie wartości uniwersalnych, takich jak: dobro, prawa, miłość i piękno. 

  

 

29. Rodzice mają prawo do: 

 

1. 1/ znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu wychowania 

 przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 

 2/ uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

 3/ wyrażania opinii na temat pracy przedszkola, 

 4/ stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - 

 dydaktyczne, 

 5/ aktywnego włączania się w życie przedszkola, 

 6/ współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla rodziców i 

 dzieci, 

 7/ rodzice (opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą występować w 

 jego imieniu do Dyrektora Przedszkola, Naczelnika Wydziału Oświaty lub do Kuratorium 

 Oświaty w Warszawie, w obronie jego praw, w przypadku, jeśli takie zostały naruszone,  

 8/ uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

 wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy, 

 

2. Rodzice i nauczyciele są zobowiązani współpracować ze sobą w celu skutecznego 

 oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

 

3. Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na 

 zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora. 
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30. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest: 

 

 1/ przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola lub upoważnione na piśmie przez nich 

 osoby, 

 

 2/ terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad 

 ustalonych przez organ prowadzący, 

 

 3/ zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie w czasie przerwy letniej; w  

 wyjątkowych przypadkach Dyrektor Przedszkola może skierować dzieci do innych 

 przedszkoli, 

 

 4/ troszczyć się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowywać je należycie do pracy 

 dla dobra społecznego, 

 

 5/ respektować czas pracy przedszkola; 

 

 6/ przyprowadzać do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej. 

 

 7/ ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwych wypadków w wybranej do końca września 

 danego roku przez ogół rodziców firmie ubezpieczeniowej, 

 

31. 1) Dziecko powinno przyjść do przedszkola czyste, starannie uczesane i estetycznie ubrane w strój 

wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się i rozebranie. Odzież wierzchnia powinna być 

dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać codzienny pobyt dziecka na świeżym 

powietrzu.  
2) Dziecko powinno mieć wygodne obuwie zmienne, przybory toaletowe do mycia zębów, piżamę i 

poszwę (w przypadku leżakowania), worek ze strojem gimnastycznym. Wszystkie rzeczy powinny być 

podpisane i znane dziecku. Na początku roku szkolnego nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają 

spis materiałów i przyborów do zajęć plastycznych, w które powinno być zaopatrzone dziecko.  
 

3) Dziecko nie powinno przynosić do przedszkola swoich zabawek. Za ich zepsucie i zagubienie 

przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.  

4) Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za inne wartościowe rzeczy przynoszone przez dzieci.  

 
 

 

 

§ 17 

 

1..Przedszkole jest jednostką budżetową. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. 

U. Nr 121, poz. 591, Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z 2003 r. nr 60, nr 139,z 2004 r. nr 96, nr.145, 

nr 146, nr 213, z 2005 r. nr 10, nr 184, nr 267, z 2006 r. nr 157, nr 208, z 2008 r. nr 63,nr 144, nr 

171 i nr 214 

 

2.Zasady gospodarki finansowej określa ustawa z dnia 30.06.2005r. o finansach publicznych Dz. U. 

z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn.. zm. Dz. U. z 2006r. Nr 45, nr 104, nr 170, nr 187, Nr 249, z 

2007r. Nr 82, Nr 88, Nr 115, Nr 140, z 2008r. Nr 180, Nr 209, Nr 216, Nr 227, z 2009r. Nr 19, poz. 

100, 
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a) Środki na działalność opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną Przedszkola oraz na 

utrzymanie obiektu udziela organ prowadzący, czyli Gmina Miasto Sochaczew. 

 

b) Termin przygotowania wstępnego projektu planu finansowego przedszkola jest rokrocznie 

podawany w uchwale Rady Gmina Miasto Sochaczew.  

 

c) Kwotę środków na pokrycie wydatków bieżących określa organ prowadzący w oparciu o plan 

 finansowy Przedszkola. 

 

d) Organowi prowadzącemu przysługuje prawo kontroli wykorzystania przekazanych środków. 

 

e) Ostateczne rozliczenie środków za okres roczny dokonuje Przedszkole do dnia 31 stycznia roku 

 następnego. 

 

f) Prowadzenie dokumentacji finansowo - księgowej odbywa się zgodnie z przepisami 

obowiązującej w tym zakresie. 

 

g) Przedszkole jest zwolnione z podatków oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego 

nieruchomości. 

 

3.Świadczenia udzielane przez Przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy  

 programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez MEN 

 

4 . Koszty wyżywienia dzieci oraz koszty prowadzenia zajęć wykraczających poza podstawę 

 programową ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) w wysokości ustalonej zgodnie z bieżącą 

 uchwałą organu prowadzącego. 

 

a) Koszt wyżywienia obejmuje trzy posiłki wg norm opracowanych na podstawie Zarządzenia 

Ministra Zdrowia. 

 

5. O ustaleniach organu prowadzącego dotyczących opłat za ponadprogramowe świadczenia 

 udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Miasto Sochaczew ustala bieżąca 

 uchwała Rady Miasta Sochaczew, którą zawiera umowa zawierana z rodzicami, a przedszkolem. 

 

6.Opłata za każdą rozpoczęta godzinę wykraczającą poza czas przeznaczony na bezpłatne 

 nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 1 zł. 

 

7.Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez 

 przedszkole prowadzona jest na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych  

 prowadzonym przez wychowawcę oddziału oraz przez elektroniczną ewidencję pobytu dziecka w  

 przedszkolu. 

 

 

8. Dzieci nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na warunkach 

 dotyczących obywateli polskich. 

 

9. Działalność związków zawodowych na terenie przedszkola określa ustawa o związkach 

 zawodowych. 

 

10. Na terenie przedszkola nie mogą działać żadne partie polityczne. 

 

11. Prowadzenie na terenie przedszkola działalności nie statutowej wymaga zgody organu 

 prowadzącego. 
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12. Postanowienia końcowe 

 1) Dokonywanie zmian w statucie. a) treść poszczególnych postanowień statutu ulega zmianie 

wraz ze zmieniającymi się przepisami,  

b) zmiany w statucie dokonywane są w formie jego nowelizacji - dokładnie precyzuje się treść 

zmian w poszczególnych paragrafach, ustępach, punktach i podpunktach,  

c) do nowelizowania statutu uprawniona jest Rada Pedagogiczna,  

d) dyrektor opracowuje jednolity tekst statutu z uwzględnieniem zmian. 

 2) Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny za realizację treści zawartych w statucie.  

 3) Tryb zatwierdzania statutu: a) treść statutu opiniuje i zatwierdza Rada Rodziców, b) statut 

uchwala Rada Pedagogiczna i określa termin wejścia w życie uchwały. 

4) Tryb zapoznawania z zapisami statutu:  

a) rodziców zapoznaje się na ogólnych zebraniach i udostępnia się im bezpośredni wgląd  

 w kancelarii przedszkolnej,  

b) nauczyciele mają bezpośredni wgląd do statutu w kancelarii przedszkolnej,  

c)  treść statutu umieszczona jest na stronie internetowej przedszkola 

www.mp4.sochaczew.pl 

 5) Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

 nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji; 

 

6) Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie, 

upoważnia dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4z Oddziałami Integracyjnymi w Sochaczewie do 

opracowania i ujednolicenia tekstu statutu.  

  

7) Z dniem wejścia niniejszego statutu traci moc obowiązujący statut dotychczasowy. 

8) Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem………………….. 

9) Statut zaopiniowany i zatwierdzony przez Radę Rodziców w dniu …………………... 

 

 

Rada Pedagogiczna Dyrektor Rada Rodziców 

 

 

 

 

 

http://www.mp4.sochaczew.pl/
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Wykaz aktów prawnych stanowiących podstawę opracowania niniejszego statutu. 
 

1. Statut Miejskiego Przedszkola Nr 4 z oddziałami integracyjnymi w Sochaczewie 

 

2. Akt założycielski Publicznego Przedszkola (§ 1 uchwały Nr XXXIII/325/08 Rady Miejskiej w 

Sochaczewie z dnia 28.10.2008r. ). 

 

3. Arkusz Organizacji Miejskiego Przedszkola nr 4 z oddziałami integracyjnymi a Sochaczewie. 

 

4. Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 7 lipca 1991 r., Dz. U. nr 120/91, poz. 526. 

 

5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004r.. Nr 256, poz. 2572) z 

późniejszymi zmianami. 

 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego 

(Dz. U z 2009r.. Nr 168, poz. 1324) . 

7.Karta Nauczyciela ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r., Dz.. U. nr 56/97 poz. 857 z późniejszymi 

zmianami.  

8.Ustawa o finansach publicznych z dnia 27.08.2009r. (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240)  

9. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy z późniejszymi zmianami.  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27.08.2012r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego (Dz. U. z dnia 30.08.2012r. poz. 977) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 30 maja 2014r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach 

szkół (Dz. U. z dnia 18 czerwca 2014r. poz. 803) 

11. Zarządzenie Nr 29 MEN z dnia 4 października 1993r. w sprawie zasad organizowania opieki 

nad uczniami niepełnosprawnymi, ich kształcenia w ogólnodostępnych i integracyjnych 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oraz organizacji kształcenia specjalnego 

(Dz.Urz. MEN Nr 9, poz. 36). ) z późniejszymi zmianami.  

12. Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych 

przepisów o bezpieczeństwie i higienie w szkołach i placówkach publicznych (Dz.. U. nr 119/96, 

poz. 562 z późniejszymi zmianami).  

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2009r. W sprawie dopuszczenia 

do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz 

dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. Nr 89, poz. 730)  

14. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie sposobu i trybu organizowania 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z dnia 1 października 2008 r.)  
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15. Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych 

przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych 

(Dz. U. z dnia 30 września 2008 r.) 

16. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

 bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r 

 nr 6, poz. 69) z późniejszymi zmianami, 

 

17. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r. w sprawie nadzoru 

 pedagogicznego (Dz. U. z dnia 14.05.2013), 

 

18. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 stycznia 2009r. w sprawie dopuszczenia 

 do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i 

 podręczników oraz cofania dopuszczania (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 18) Rozporządzenie MEN z 

21 czerwca 2012r. (nie obowiązuje uchylone z dniem 8 lipca 2014r.)  

29. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie 

 zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

 przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 7 maja 2013r. poz. 532) 

 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2010r. w sprawie świadectw, 

 dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, na podst.art.11 ust.2 ustawy z dnia 

 7 września z 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 

 

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, 

działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. 02.23.225 ze 

zmianami) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014r. (Dz. U. z dnia 2 września 2014r. poz. 1170.) 

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.04.1992r. w sprawie warunków i 

sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992r. nr 

36, poz. 155 ze zmianami) 

- Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie w sprawie 

warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 

dnia 14 kwietnia 2014r. poz. 478.) 

 

23. Ustawa z dnia 13.06.2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2013r. poz. 827) 

- Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw. (tj. Dz. 

U. 2014r. poz. 811) 

24. I innych przepisów. 
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ZARZĄDZENIE NR 1/2014 

Dyrektora Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Sochaczewie 

 z dnia 2014r. 

w sprawie : 

ustalenia jednolitego tekstu do statutu Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w 

Sochaczewie z uwzględnieniem zmian dotyczących rekrutacji do przedszkola wg stanu prawnego 

na 18 stycznia 2014r 

 

Na podstawie ; 

1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze 

zm. na 18 stycznia 2014r.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. 

2. Aktu założycielskiego przedszkola. 

 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się jednolity tekst Statutu Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w 

Sochaczewie wg stanu prawnego na 18 stycznia 2014r. 

§ 2 

1. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia tj.   ……..2015r. 

2. Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola z 

Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 w Sochaczewie w dniu ………20145r. i przyjęty Uchwałą 

Rady Pedagogicznej Nr 1/2015  

Traci moc statut uchwalony z dnia ………2014r. 

 

 

 

Monika Radwańska-Komosa 

 Dyrektor 

 Miejskiego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 4 

 w Sochaczewie 

 

 

 

 

 

 

 


