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Załącznik nr 1do Uchwały nr 9/2017/2018 
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego  

im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 
z dnia 30 listopada 2017 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUT 
 

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
 

IM. ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ  
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Rozdział 1 
Nazwa i typ Przedszkola 

 
§ 1 

1. Przedszkole Samorządowe im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej, zwane dalej 
„przedszkolem”, jest przedszkolem publicznym. 

2. Przedszkole używa nazwy: 
Przedszkole Samorządowe 

im. św. Urszuli Ledóchowskiej 
w Lipnicy Murowanej 

32-724 Lipnica Murowana 
Regon 852710360 NIP 868-15-82-271 

3. Ustalona nazwa używana jest w pełnym brzmieniu. 
4. Siedzibą przedszkola jest budynek w Lipnicy Murowanej 59A. 
5. Przedszkole ma jeden oddział zlokalizowany w Lipnicy Dolnej 91. 
6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Lipnica Murowana. Siedzibą Gminy jest budynek 

w Lipnicy Murowanej 44. Zadania i kompetencje rady gminy i wójta określa ustawa  
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty. 
8. Przedszkole posiada logo – załącznik nr 1 do statutu. Logo umieszcza się na niektórych 

dokumentach prawnych, na stronie internetowej przedszkola oraz przedmiotach celem promocji 
przedszkola. 

 
§ 2 

1. Ilekroć w statucie jest mowa o: 
1) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego im. Św. Urszuli    

Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
2) przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe im. Św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
3) Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Przedszkola 

Samorządowego im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
4) Radzie Rodziców- należy przez to rozumieć Radę Rodziców Przedszkola Samorządowego im. 

św.  Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
5) dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli 

Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
6) nauczycielach – należy przez to rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu 

Samorządowym im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
7) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego  im. 

św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej; 
8) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
9) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Lipnica Murowana; 
10) organie nadzorującym – należy przez to rozumieć Małopolskie Kuratorium Oświaty; 
11) prawie oświatowym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.). 
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Rozdział 2 
Cele i zadania przedszkola oraz warunki i sposób ich realizacji 

 
§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów Prawa oświatowego oraz innych 
ustaw oraz zadania profilaktyczno-wychowawcze. 

2. Celem wychowania przedszkolnego jest: 
     1) wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

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

     2) wspieranie potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego  
i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

3. Do zadań przedszkola należy: 
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  
i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek  
w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności 
korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 
doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 
rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu 
rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania,  
z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby 
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 
samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 
bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie  
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, 
środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej 
dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości 
oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju 
dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów 
techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania 
intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi 
przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających 
rozwój tożsamości dziecka; 
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13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych  
o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk 
istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do 
osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur; 

17) pobudzanie psychoruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego rozwoju 
dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

 
§ 4 

1. Przedszkole udziela dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

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

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom 
polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych  
i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 
efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

4. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  
i nieodpłatne. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu organizuje dyrektor. 
6. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz 

specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udziela w trakcie bieżącej pracy  

z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych; 
2) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 
3) porad i konsultacji. 

8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom i nauczycielom polega na 
organizowaniu i prowadzeniu porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

9. Do zadań dyrektora w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy: 
1) organizowanie wspomagania przedszkola w zakresie realizacji zadań polegających na 

zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości udzielanej 
dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

2) informowanie nauczycieli i wychowawców o potrzebie objęcia dziecka pomocą 
psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem – jeżeli stwierdzi taką 
potrzebę; 

3) we współpracy z nauczycielami lub specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno-
pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz bieżącej pracy 
z dzieckiem, z zastrzeżeniem ust. 12; 
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4) ustalanie form udzielania pomocy, okresu jej udzielania oraz wymiar godzin, w których 
poszczególne formy będą realizowane; 

5) informowanie niezwłoczne w formie pisemnej rodziców o ustalonych dla dziecka formach, 
okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz o wymiarze godzin,  
w których poszczególne formy pomocy będą realizowane. 

10. Nauczyciel i wychowawca udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej 
pracy z dzieckiem. Do zadań nauczyciela i wychowawcy w zakresie udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej należy: 
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

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

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowania dzieci i ich uczestnictwo w życiu 
przedszkola; 

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

5) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym w szczególności  
w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 
funkcjonowanie dzieci i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań 
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań; 

6) prowadzenie obserwacji pedagogicznej mającej na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 
dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci 
realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną 
analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z odrębnymi przepisami. 
11. Dyrektor może wyznaczyć osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 
12. Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej określają przepisy 

ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 
ustawy Prawa oświatowego. 

 
§ 5 

1. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
2. W przedszkolu przestrzega się następujących zasad: 

1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod nadzorem nauczyciela; 
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela lub pomocy wychowawczej; 
3) podczas spacerów poza terenem przedszkola opiekę nad grupą sprawuje dwóch opiekunów; 
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny; 
5) gorące posiłki są spożywane wyłącznie w jadalniach lub innych pomieszczeniach 

wydzielonych w tym celu; 
6) przestrzeganie liczebności grup. 

3. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez: 
1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą; 
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa; 
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą; 
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka, w tym 

stosowanej diety; 
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych wymagane jest 

specjalne postępowanie. 
4. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:  
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1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 
dzieci; 

2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem; 
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę; 
4) tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci o zdrowie. 

 
§ 6 

1. Zadania przedszkola, o których mowa w § 3 ust. 2, są realizowane poprzez: 
1) dobrze opracowany program wychowania przedszkolnego; 
2) odpowiednie wyposażenie w pomoce dydaktyczne i zabawki niezbędne do pełnej realizacji 

programów wychowania przedszkolnego; 
3) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 
4) organizowanie zajęć wspierających rozwój dziecka, kierowanych i niekierowanych 

organizowanych w budynku przedszkola i poza nim; 
5) organizowanie zajęć dodatkowych prowadzonych w ramach zajęć pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 
6) planowanie zajęć podczas wycieczek, rodzinnych festynów, konkursów, happeningów i akcji 

charytatywnych. 
2. Przy realizacji zadań przedszkola nauczyciele wspomagają indywidualny rozwój dziecka poprzez: 

1) dostosowanie metod i form pracy uwzględniających indywidualne potrzeby i zainteresowania 
dziecka; 

2) tworzenie sytuacji wychowawczych pozwalających na kształtowanie właściwych zachowań 
dziecka; 

3) organizowanie stałych kącików zainteresowań tj. kącik czytelniczy, konstrukcyjny, 
artystyczny, przyrodniczy; czasowych kącików zainteresowań związanych z tematyką; 

4) wykorzystywanie eksperymentów, doświadczeń w procesie dydaktycznym. 
3. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu do nauki w szkole 

poprzez:  
1) systematyczne informowanie rodziców o postępach w rozwoju ich dziecka; 
2) zachęcanie rodziców do współpracy w realizacji programu wychowania przedszkolnego; 
3) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, które w danym roku mają 

rozpocząć naukę w szkole. 
4. W przypadku dziecka niepełnosprawnego sposób realizacji zadań w szczególności uwzględnia 

rodzaj niepełnosprawności.  
 
 

Rozdział 3 

Organy przedszkola 
 

§ 7 
Organami przedszkola są: 

1) dyrektor przedszkola; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców. 

  
§ 8 

1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania i odwoływania ze 
stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy. 
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2. Przedszkolem kieruje dyrektor, który jest jego przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym 
służbowym wszystkich pracowników przedszkola oraz przewodniczącym Rady Pedagogicznej.  

3. Dyrektor przedszkola w szczególności: 
1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz; 
2) sprawuje nadzór pedagogiczny; 
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola zaopiniowanym przez 

Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie; 
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom  

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 
7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 
8) stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  
i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego; 
10) wydaje decyzje administracyjne w sprawie: 

a) skreślenia dziecka z listy dzieci przedszkola, jeżeli nie podlega obowiązkowi rocznego 
przygotowania przedszkolnego; 

b) nadania stopniu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego; 
11) do dnia 31 sierpnia każdego roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki i wnioski ze 

sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 
12) gromadzi informacje o pracy nadzorowanych nauczycieli niezbędne do dokonywania oceny 

ich pracy; 
13) dokonuje oceny pracy nauczyciela; 
14) dokonuje oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu; 
15) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu. 

4. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu  nauczycieli  
i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;  
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola;  
3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 

odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
przedszkola. 

5. Dyrektor przedszkola odpowiedzialny jest w szczególności za: 
1) wychowawczo-dydaktyczny poziom przedszkola; 
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami Rady Pedagogicznej, podjętymi w ramach jej 

kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących przedszkole; 
3) tworzenie warunków do rozwijania samodzielnej pracy dzieci; 
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym; 
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków do pracy. 

6. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  
i  rodzicami. 

7. Dyrektor jest obowiązany powiadomić do 30 września dyrektora Szkoły Podstawowej,  
w obwodzie której dziecko mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego oraz o zmianach w tym zakresie. 

8. Na wniosek rodziców dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko 
rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.  
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9. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez 
nauczyciela program wychowania przedszkolnego wpisując go do zestawu programów 
wychowania przedszkolnego. 

§ 9 
1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola  

w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni  

w przedszkolu. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady 
Pedagogicznej, tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym 
jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 
4. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym 

okresie, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących 
potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co najmniej 1/3 
członków Rady Pedagogicznej. 

5. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny 
za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie  
z „Regulaminem Rady Pedagogicznej”. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, po 

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Rodziców; 
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;  
4) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego 

nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
przedszkola; 

5) ustalanie regulaminu swojej działalności; 
6) przygotowywanie projektu statutu albo jego zmian. 

7. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych; 
2) projekt planu finansowego przedszkola; 
3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych   
i opiekuńczych; 

4) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień; 
5) dopuszczenie do użytku w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 
6) powierzenie stanowiska dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt 

się nie zgłosił. 
8. Rada Pedagogiczna: 

1) deleguje dwóch przedstawicieli Rady Pedagogicznej do komisji konkursowej wyłaniającej 
kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola; 

2) może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora przedszkola; 
3) wyłania przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;  
4) rada pedagogiczna ustala termin swojej działalności. 

9. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w ust. 6, niezgodnych z przepisami 
prawa. Sposób postępowania w przypadku wstrzymania uchwały określa Prawo oświatowe. 

10. Wykaz wszystkich kompetencji Rady Pedagogicznej sporządza odrębnie dyrektor.  



9 
 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co 
najmniej połowy jej członków. 

12. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Teksty uchwał są rejestrowane  
i przechowywane osobno. 

13. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 
poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub 
ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

14. Zadania i obowiązki przewodniczącego Rady Pedagogicznej oraz członków Rady 
Pedagogicznej, sposób głosowania, formy i sposób protokołowania i dokumentowania zebrań 
Rady Pedagogicznej, zadania zespołów Rady określa ,,Regulaminu Rady Pedagogicznej”. 
Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem. 

 
§ 10 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci. 
2. W skład Rady Rodziców wchodzi po dwóch przedstawicieli z każdej grupy wiekowej  

i z oddziału zamiejscowego w Lipnicy Dolnej. Z powołanych kandydatów za ich zgodą wyłaniani 
są: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i członkowie Rady 
Rodziców. 

3. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 
1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania 

przedszkola;  
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 
4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na 

stanowisko dyrektora przedszkola. 
4. Rada Rodziców może wystąpić do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach przedszkola. 

5. Rada Rodziców uchwala „Regulamin Rady Rodziców”, w którym określa w szczególności: 
1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady; 
2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz przedstawicieli rad 

oddziałowych do Rady Rodziców; 
3) zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców. 

6. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.  
7. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane. 
8. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady 
Rodziców określa Regulamin, o którym mowa w ust. 5. 

9. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku 
bankowym Rady Rodziców. 

 
§ 11 

1. Organy przedszkola działają w ramach posiadanych kompetencji, zgodnie z prawem oświatowym 
i ze statutem przedszkola tak, aby przede wszystkim:  
1) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji; 
2) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola, planowanych  

i podejmowanych działań lub decyzji. 
2. Współpraca organów przedszkola odbywa się we wszystkich obszarach funkcjonowania 

przedszkola.  
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3. Dla lepszego poznania się, dyrektor przedszkola organizuje spotkania, w których uczestniczą 
wszystkie organy przedszkola. 

4. Współpraca organów odbywa się przez:  
1) wzajemne informowanie – Rada Rodziców jest na bieżąco informowana o zamierzeniach 

dyrektora i Rady Pedagogicznej; 
2) konsultacje – dyrektor i Rada Pedagogiczna dają Radzie Rodziców możliwość wypowiedzenia 

się na temat planowanych działań i decyzji; 
3) współdecydowanie – wszystkie organy są zaangażowane w proces decydowania  

o proponowanych rozwiązaniach  i podejmowania na ich podstawie wspólnych działań, za 
które wszyscy biorą pełną odpowiedzialność;  

4) decydowanie – po przekazaniu przez dyrektora i Radę Pedagogiczną na wykonanie 
określonego zadania władzy w danym obszarze rodzicom, Rada Rodziców samodzielnie 
podejmuje decyzje, jedynie informując dyrektora i Radę Rodziców o jej kształcie.  

5. Celem i efektem współpracy organów przedszkola powinny być w szczególności:  
1) stwarzanie w przedszkolu przestrzeni do dialogu i współpracy dla dzieci, nauczycieli, rodziców 

oraz przedstawicieli środowiska lokalnego; 
2) dążenie do wzrostu identyfikacji dzieci i rodziców z przedszkolem; 
3) pogłębienie poczucia współodpowiedzialności za przedszkole; 
4) wspólne rozwiązywanie problemów oraz świętowanie sukcesów; 
5) eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań; 
6) wspólne opracowanie i realizowanie koncepcji przedszkola.  

 
§ 12 

1. Żaden z organów przedszkola nie powinien inicjować sytuacji spornych dotyczących spraw 
przedszkola i społeczności przedszkolnej. 

2. Dyrektor przedszkola ma prawo wydawać zalecenia wszystkim organom przedszkola jeżeli ich 
działalność narusza interesy przedszkola i nie służy jego rozwojowi i dobremu imieniu.  

3. Każdy organ powinien dążyć do jak najszybszego, polubownego rozstrzygania spornych spraw 
wewnątrz przedszkola, kierując się zasadą obiektywizmu i z zachowaniem następujących zasad: 
1) kluczowe problemy przedszkola są rozwiązywane we wspólnym działaniu przedstawicieli 

poszczególnych organów; 
2) każdy organ rozstrzyga sprawy sporne pomiędzy swoimi członkami;   
3) sprawy sporne pomiędzy nauczycielami a rodzicami rozstrzyga dyrektor przedszkola, który 

może w tym zakresie współpracować odpowiednio z przewodniczącym Rady Rodziców;   
4) w przypadku braku porozumienia organów na poziomie przedszkola kompetencje do 

rozpatrzenia wszelkich sporów ma organ prowadzący przedszkole. Sprawę do rozstrzygnięcia 
organowi prowadzącemu przekazuje dyrektor.  

4. Dyrektor przedszkola przyjmuje i rozpatruje wnioski i skargi dotyczące nauczycieli  
i pracowników niepedagogicznych:  
1) na piśmie za pośrednictwem sekretariatu przedszkola; 
2) ustnie do protokołu w wyznaczonym na dany okres terminie.  

5. Rada rodziców może złożyć skargę na działania dyrektora do organu prowadzącego.  
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Rozdział 4 

Organizacja przedszkola 
 

§ 13 
1. Przedszkole pracuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych na początku roku szkolnego 

przez organ prowadzący przedszkole na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i Rady 
Rodziców.  

2. Przedszkole jest 5 - oddziałowe, w tym jeden oddział zamiejscowy w Lipnicy Dolnej. 
3. Przedszkole jest otwarte w godzinach od 7:00 do 16:00, a oddział zamiejscowy do 8:00 do 13:00. 
4. Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny arkusz organizacji przedszkola, w którym określa  

w szczególności: 
1) liczbę  oddziałów; 
2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 
3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 
4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 
5) liczbę pracowników ogółem, w tym zajmujących stanowiska kierownicze; 
6) liczbę nauczycieli, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, wraz  

z informacją o ich stopniu awansu zawodowego i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć 
prowadzonych przez poszczególnych nauczycieli; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym zajmujących stanowiska kierownicze, oraz 
etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 
prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, zajęć 
rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 
wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, logopedę 
i innych nauczycieli. 

5. Opracowany arkusz organizacji przedszkola dyrektor przedstawia do zaopiniowania zakładowym 
organizacjom związkowym.  

6. Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez zakładowe organizacje związkowe dyrektor 
przekazuje organowi prowadzącemu w terminie do dnia 21 kwietnia danego roku. 

7. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii Małopolskiego Kuratora Oświaty, zatwierdza arkusz 
organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja danego roku. 

8. W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola do dnia 
30 września opinie, o których w ust. 5 i 7 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku zmian do zatwierdzonego arkusz organizacji przedszkola po 30 września zmiany te 
zatwierdza organ prowadzący.   

10.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na 
wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, 
wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz 
oczekiwań rodziców. 

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

 
§ 14 

1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu 
trwa 60 minut. 
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2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć  powinien być dostosowany do możliwości 
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć 
rewalidacyjnych powinien wynosić: 
1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut. 

3. Czas trwania zajęć, o których mowa w § 4 ust. 7 pkt 1 i 2, ich organizację oraz wskazanie osób 
uprawnionych do ich prowadzenia określają przepisy, o których mowa w § 4 ust. 15.  

 
§ 15 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień oraz rodzaju niepełnosprawności. 

2. Liczba dzieci w oddziale wynosi nie więcej niż 25.  
3. Zasady powierzania oddziału i zadania wychowawcy oddziału określa § 31. 
 

§ 16 
1. Rodzice dziecka mają obowiązek osobistego przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

z zastrzeżeniem ust. 2. Opiekę na dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola sprawują 
rodzice. 

2. Rodzice mogą upoważnić pełnoletnią osobę do odbioru dziecka z Przedszkola. Upoważnienie 
powinno zawierać: imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i numer dowodu tożsamości oraz 
własnoręczny podpis rodzica. Jednorazowe upoważnienia przechowuje wychowawca  
w dokumentacji przedszkola przez tydzień. 

3. Rodzice lub osoba upoważniona powinna przyprowadzić dziecko do szatni i oddać pod opiekę 
nauczyciela. 

4. W przypadku wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola nauczyciel odnotowuje 
nieobecność dziecka w przedszkolu w dzienniku zajęć, a także godzinę odbioru dziecka. 

5. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie, która ze względu na swój stan (np. 
nietrzeźwość) stanowi zagrożenie dla jego bezpieczeństwa. 

6. Rodzice mają obowiązek odebrania dziecka z przedszkola do godziny jego zamknięcia.  
W przypadku, gdy rodzice lub osoba upoważniona nie odbiera dziecka z przedszkola, dziecko 
pozostaje pod opieką nauczyciela lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora nie dłużej jak do 
jednej godziny od zakończonych zajęć.  

7. Przedszkole podejmuje działania związane z kontaktowaniem się z rodzicami lub osobami 
upoważnionymi, które nie odebrały dziecka z przedszkola. Nauczyciel lub osoba dyżurująca  
o nieodebraniu dziecka w terminie zawiadamia dyrektora.  

8. W przypadku nieodebrania dziecka z przedszkola przez rodziców po upływie czasu, o którym 
owa w ust. 7, oraz niemożnością skontaktowania się z nimi bądź osobami upoważnionymi, 
dyrektor lub nauczyciel podejmie decyzję o wezwaniu Policji. 

9. Żądanie jednego z rodziców dotyczące nie wydawania dziecka z przedszkola drugiemu  
z rodziców może być respektowane wyłącznie w wypadku poparcia tego żądania stosownym 
orzeczeniem sądowym. 

 
§ 17 

1. Dzieci mogą korzystać z dowożenia autobusem szkolnym, którego organizatorem jest Gmina 
Lipnica Murowana.  

2. Bezpieczne korzystanie z dowożenia określa  procedura  przyprowadzania i odprowadzania dzieci 
przedszkolnych do autobusu:  
1) dzieci przedszkolne mogą korzystać z dowozu zorganizowanego przez gminę po zapoznaniu 

się rodzica z regulaminem dowozu oraz wypełnieniu przez rodzica stosownego oświadczenia  
i złożenia go u dyrektora przedszkola.  
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2) każdy wychowawca oraz wyznaczeni pracownicy przedszkola posiada wykaz dzieci 
dojeżdżających ze wszystkich grup oraz godziny przyprowadzania dzieci do przedszkola. 

3) nauczyciele wspomagani przez wyznaczonych pracowników przedszkola sprawują opiekę nad 
dziećmi dojeżdżającymi wg ustalonego harmonogramu. W razie nieobecności nauczyciela 
opiekę sprawuje nauczyciel zastępujący. W razie nieobecności pracownika przedszkola 
nauczyciela wspomaga wyznaczona przez dyrektora osoba.   

4) dzieci przyprowadzane są rano do przedszkola i odprowadzane są do autobusu szkolnego  
z przedszkola:  

5) pracownik przedszkola odprowadzający dzieci na poszczególne kursy autobusu szkolnego jest 
zobowiązany po ustawieniu się dzieci sprawdzić listę obecności dojeżdżających oraz stan 
ubioru przedszkolaków.  

6) od momentu odebrania dzieci od opiekuna z autobusu oraz w trakcie odprowadzania do 
autobusu do momentu przekazania dzieci opiekunowi w autobusie za bezpieczeństwo dzieci 
odpowiadają osoby pełniące dyżur wg harmonogramu.  

7) o jakiejkolwiek zmianie dotyczącej powrotu dziecka korzystającego z dowozu rodzic 
informuje wychowawcę lub dyrektora osobiście lub telefonicznie. Informacje nie mogą być 
przekazywane przez dzieci.  

4. Z procedurą  przyprowadzania i odprowadzania dzieci przedszkolnych do autobusu zostają 
zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola.  

 
§ 18 

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

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

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

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

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

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

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

8.  Wycieczki i spacery poza teren przedszkolny odbywają  się przy udziale wymaganej liczby 
opiekunów. 

9.  Wycieczki i spacery dzieci poza teren przedszkola odbywają się za zgodą/pisemnym 
oświadczeniem rodziców dziecka, po wcześniejszym wypełnieniu „Karty wycieczki” na dany rok 
szkolny zatwierdzonej przez dyrektora przedszkola. Dzieci udają się na wycieczkę lub spacer w 
obecności nauczyciela oraz dodatkowo upoważnionych osób – pomocy nauczyciela, woźnej 
oddziałowej lub rodziców. Na każde dziesięcioro dzieci przypada przynajmniej jeden opiekun. 
Jeżeli liczba dzieci wynosi dziesięcioro lub mniej na wycieczkę lub spacer dzieci udają się pod 
opieką nauczyciela i jednej dodatkowo upoważnionej osoby. W przypadku korzystania ze 
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środków transportu publicznego (np. dojazd autobusem miejskim do Muzeum) na każde pięcioro 
dzieci przypada jedna osoba dorosła. 

10. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta 
pomoc jest niezbędna. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić dyrekcję oraz rodziców  
o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

11. Pracownicy przedszkola nie podają żadnych leków dzieciom (doraźnych środków 
przeciwbólowych, ani innych na prośbę rodzica/opiekuna prawnego). W wyjątkowych sytuacjach 
(przewlekła choroba dziecka, np. padaczka) za wiedzą i zgodą dyrektora rodzic składa pisemne 
upoważnienie nauczycielom oraz przeszkala ich w zakresie okoliczności i formy podania leku 
dziecku w razie zaistnienia takiej konieczności, przy czym rodzic zostaje niezwłocznie 
poinformowany o sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu dziecka. 

12. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka karetki pogotowia  
w przypadkach uzasadnionych. 

14. Obowiązkiem nauczyciela oraz innych pracowników przedszkola jest znajomość i przestrzeganie 
przepisów BHP i p/poż. 

 
§ 19 

1. Każdy rodzic ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od 
następstw nieszczęśliwych wypadków przedszkolu. 

2. Przedszkole pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty 
towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców, 
upoważniając dyrektora do podpisania umowy z ubezpieczycielem według zadeklarowanych 
kwot oraz dokonywania aneksów do umowy. 

3. Ubezpieczenie dziecka przez rodzica od NNW jest obligatoryjne w przypadku, gdy dziecko bierze 
udział w wycieczce lub imprezie zagranicznej. 

 
§ 20 

1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie, w godzinach od 9:00 
do 14:00, a w oddziale zamiejscowym w Lipnicy Dolnej od 8:00 do 13:00. 

 
2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez przedszkole poza 

czasem, o którym mowa w ust. 1, ustala organ prowadzący. Przy czym następuje zniesienie opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie (oraz starsze) realizujące 
obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci. Zasady odpłatności za korzystanie  
z wyżywienia i wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu  
z organem prowadzącym. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu przysługuje zwrot 
kosztów wyżywienia w miesiącu następnym. 

4. Rodzice wnoszą opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu do dnia 10 każdego miesiąca. Jeżeli 10 
dzień wypada w dzień wolny od pracy opłaty wnosi się w pierwszy dzień roboczy po 10 dniu 
miesiąca. Za nieterminowe wnoszenie opłat są naliczane ustawowe odsetki.  

5. Dzieci mogą korzystać z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 
6. W czasie codziennej przerwy na posiłki dzieci, które nie korzystają z wyżywienia w przedszkolu, 

w ramach realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, spożywają przyniesione 
z domu drugie śniadanie.  

7. W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub losowej rodzic może ubiegać się o refundację lub 
dofinansowanie  kosztów za wyżywienie przez GOPS w Lipnicy Murowanej. 

 
§ 21 
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1. W przedszkolu stosowany jest monitoring wizyjny.  
2. Celem stosowania monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia  w obszarze 

objętym monitoringiem. 
3. Zastosowanie monitoringu w przedszkolu zostało ograniczone do obszarów, gdzie jest to 

niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa oraz  stosowane z uwzględnieniem wpływu na 
prywatność dzieci, nauczycieli, pracowników  i innych osób.   

 
§ 22 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 
prowadzący na wspólny wniosek dyrektora i Rady Rodziców. 

2. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek 
Rady Pedagogicznej. Ramowy rozkład dnia uwzględnia: 
1) zasady ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki; 
2) potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia dzieci; 
3) rodzaj niepełnosprawności dzieci; 
4) oczekiwania rodziców. 

3. Ramowy rozkład dnia w budynku przedszkola w Lipnicy Murowanej: 
1) W godzinach 7:00– 8:30: 

a) schodzenie się dzieci, 
b) czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, 
c) prace nauczycielki o charakterze obserwacyjnym, wyrównawczym, korekcyjnym, 

stymulującym, 
d) zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, inne, 
e) indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym 

(pozostałe dzieci zabawy dowolne), 
f) zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno – porządkowe; 

2) W godzinach  8:30– 12:00: 
a) śniadanie, 
b) zajęcia dydaktyczne, realizowane według programu wychowania przedszkolnego, 
c) spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, 
d) zajęcia sportowe, 
e) prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd., 
f) czynności higieniczno–porządkowe; 

3)  W godzinach 12:00 – 13:00:obiad; 
4) W godzinach 12:30 – 14:30: drzemka popołudniowa dla dzieci leżakujących; 
5)  Od godziny  12:45: 

a)  bajkoterapia, 
b) ćwiczenia relaksacyjne, 
c) zabawy tematyczne, wg zainteresowań; 

6)  Od godziny 13:15: 
a) pomoc psychologiczno–pedagogiczna, 
b) zajęcia rewalidacyjne, 
c) zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, 
d) indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym 

(pozostałe dzieci zabawy dowolne); 
7) W godzinach 15:00 – 16:00: 

a) podwieczorek, 
b) zabawy dowolne. 
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4. Ramowy rozkład dnia w budynku oddziału zamiejscowego przedszkola w Lipnicy Dolnej: 
1) W godzinach 8:00 – 9:00: 

a) schodzenie się dzieci, 
b) czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne, 
c) zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, zabawy w kącikach zainteresowań, inne, 
d) indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym 

(pozostałe dzieci zabawy dowolne); 
2) W godzinach 9:00 – 9:15: 

a) zestaw ćwiczeń porannych i czynności higieniczno– porządkowe; 
3) W godzinach 9:15 – 9:45:śniadanie; 
4) W godzinach 9:45 – 10:45: zajęcia dydaktyczne, realizowane wg programu wychowania 

przedszkolnego; 
5) W godzinach 10:45– 11:45: 

a) spacery, obserwacje przyrodnicze, 
b) gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym, zajęcia sportowe, prace gospodarcze, 

porządkowe i ogrodnicze itd.; 
6) W godzinach 11:45– 12:00: 

a) bajkoterapia, 
b) ćwiczenia relaksacyjne, 
c) zabawy tematyczne wg zainteresowań; 

7) W godzinach 12:00 – 13:00: 
a) pomoc psychologiczno– pedagogiczna, 
b) zajęcia rewalidacyjne, 
c) zabawy dowolne wg zainteresowań z niewielkim udziałem nauczyciela: manipulacyjne, 

konstrukcyjne, tematyczne, dydaktyczne, inne, 
d) indywidualne wspomaganie i korygowanie rozwoju, praca z dzieckiem uzdolnionym 

(pozostałe dzieci zabawy dowolne). 
5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, pełniący funkcje wychowawcy, ustalają dla 

tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
 

§ 23 
1. Przedszkole systematycznie współpracuje i współdziała z rodzicami. 
2. Współpraca i współdziałanie odbywa się w formie: 

1) zebrań oddziałowych z wychowawcami i nauczycielami; 
2) zebrań otwartych; 
3) indywidualnych kontaktów z wychowawcą i nauczycielami; 
4) kontaktów telefonicznych i poprzez pocztę elektroniczną; 
5) informacji na stronie internetowej przedszkola. 

3. Kontakty z rodzicami odbywają się: 
1) w przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 w zależności od potrzeb; 
2) w przypadku zebrań oddziałowych jeden raz na 3 miesiące; 
3) w przypadku zebrań otwartych oraz oddziałowych według potrzeb. 

4. Przedszkole prowadzi stronę internetową. 
 

§ 24 
1. 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.  
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2. Koszty związane z przebiegiem praktyk pokrywa zakład kierujący na praktykę. 
 

§ 25 
1. W przedszkolu jest utworzone stanowisko społecznego zastępcy. 
2. Na stanowisko społecznego zastępcy powołuje dyrektor przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej. 
 

§ 26 
W przedszkolu mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie 
przepisami prawnymi związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników 
przedszkola. 

 
Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 
 

§ 27 
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele i inni pracownicy przedszkola. 
2. Zasady zatrudniania i zwalniania nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i Kodeksu 

Pracy. 
3. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników przedszkola regulują przepisy Kodeksu 

Pracy. 
4. W przedszkolu obowiązuje Regulamin pracy. 

 
§ 28 

1. Do zakresu zadań nauczyciela związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 
zajęć organizowanych przez przedszkole należy: 
1) zapewnienie dzieciom stałej opieki gwarantującej dzieciom bezpieczeństwo podczas 

prowadzonych zajęć; 
2) przestrzeganie ustaleń porządkowych dotyczących przemieszczania się dzieci po przedszkolu; 
3) zwracanie uwagi na okoliczności nasuwające możliwość nieszczęśliwego wypadku, w tym 

podczas przebywania dzieci na zewnątrz budynku; 
4) w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty, 

biegunka, wysypka, omdlenie itp.) lub zaistnienia zdarzenia, powodującego uraz (np. 
skaleczenie, stłuczenie, ugryzienie przez osę itp.) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia 
rodziców/opiekunów dziecka  (w tym przypadku osoba przeszkolona udziela pierwszej 
pomocy przedmedycznej); 

5) przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców o wystąpieniu wszawicy (obowiązek 
usunięcia wszawicy spoczywa na rodzicach). 
 

§ 29 
Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współdziałania z rodzicami należy: 

1) systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych i kształcących 
realizowanych w przedszkolu; 

2)  zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich 
do kształtowania u dziecka określonych w tej podstawie wiadomości i umiejętności; 

3) informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich do 
wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie one natrafiają; 

4) zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola poprzez: 
a) wspólne organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci; 
b) pomoc w organizowaniu wycieczek, 
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5) informowanie rodziców o zachowaniu dziecka w przedszkolu i grupie rówieśniczej oraz o jego 
rozwoju;  

6) odbywanie zebrań z rodzicami (przynajmniej po wstępnej diagnozie i obserwacji dziecka oraz 
na rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego); 

7) zajęcia otwarte 1, 2 razy do roku; 
8) konsultacje indywidualne. 

§ 30 
1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie planowania i prowadzenia pracy dydaktyczno-

wychowawczej należy: 
1) przedstawianie dyrektorowi programu wychowania przedszkolnego; 
2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 
3)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb   

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 
5) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) 

z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły 
podstawowej (nauczyciele dzieci sześcio- lub pięcioletnich, których rodzice/opiekunowie 
prawni zadecydują o rozpoczęciu nauki w klasie pierwszej w wieku 6 lat); 

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu 
i poza terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.; 

7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno - 
pedagogiczną, zdrowotną itp.; 

8) planowanie własnego rozwoju zawodowego; 
9) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego; 
10) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 
11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

  12) współpracowanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem 
prawa rodziców do znajomości zagadnień wynikających w szczególności z programu 
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 
dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,  

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej - 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

14) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.  
2. Nauczyciel jest odpowiedzialny za jakość realizacji zadań, o których mowa w ust. 1. 

 
§ 31 

1. Nauczyciel jest obowiązany do prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu 
poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci. 

2. Nauczyciel dokumentuje obserwacje pedagogiczne w „Arkuszu obserwacji dziecka”.  
3. Arkusz obserwacji dziecka stanowi podstawę do sporządzenia przez nauczyciela „Informacji  

o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej” w roku poprzedzającym 
rozpoczęcie nauki w klasie pierwszej. Informację tą nauczyciel przekazuje rodzicom do końca 
kwietnia. 
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§ 32 
1. Do zakresu zadań nauczyciela w zakresie współpracy ze specjalistami świadczącymi pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną należy: 
1) realizowanie zaleceń specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
2) korzystanie z porad i konsultacji specjalistów. 

2. W zakresie realizacji zadań związanych z opieką zdrowotną nauczyciel: 
1) kształtuje nawyki i zachowania dbania o własne zdrowie i sprawność ruchową; 
2) organizuje zajęcia ruchowe, gry i zabawy rozwijające sprawność fizyczną dzieci; 
3) tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli, rodziców i wychowanków. 

 
§ 33 

1. Dyrektor powierza opiece poszczególne oddziały jednego lub dwu nauczycieli, zwanych dalej 
„wychowawcą”, zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań  
z uwzględnieniem propozycji rodziców danego oddziału. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest 
wskazane, aby ten sam lub ci sami wychowawcy opiekowali się danym oddziałem do czasu 
zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

3. Do zadań wychowawcy należy: 
1) planowanie pracy wychowawczej powierzonego oddziału; 
2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego rozkładu 

dnia; 
3) współdziałanie z rodzicami w zakresie realizacji zadań wychowawczych przedszkola; 
4) utrzymywanie stałych kontaktów z rodzicami dzieci oddziału; 
5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego oraz dokumentacji udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 34 
1. Do podstawowych zadań nauczyciela katechety należy:  

1) realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne;  
2)  kształtowanie osobowości dziecka, respektując chrześcijański system wartości;  
3) podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci;  
4) kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę kościoła 

oraz wrażliwości na ludzką krzywdę;  
5) głoszenie Słowa Bożego;  
6) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć. 

3. Do podstawowych zajęć nauczyciela logopedy należy:  
1) diagnoza dzieci przedszkolnych;  
2) udzielenie pomocy specjalistycznej;  
3) współdziałanie z nauczycielami, rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wyrównawczych;  
4) prowadzenie stosownej dokumentacji;  
5) odpowiadanie za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. 

4. Do podstawowych zadań psychologa należy:  
1) udzielanie pomocy specjalistycznej;  
2) współpraca z nauczycielami we wszystkich grupach w celu zminimalizowania skutków 

zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania, inicjowanie różnych form 
pomocy wychowawczej;  

3)   prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;  
4)   odpowiadanie za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci. 
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§ 35 
1. W przedszkolu zatrudnia się oprócz nauczycieli pracowników administracji i obsługi.  
2. Pracownikiem administracji w przedszkolu jest intendent i starszy referent lub sekretarka. 
3. Pracownicy obsługi to: pomoc nauczyciela, starsza woźna oddziałowa, sprzątaczka, kucharka, 

pomoc kucharki, konserwator.  
4. Zasady zatrudnienia pracowników administracji i obsługi określają odrębne przepisy.  
5. Personel administracyjno – obsługowy przyczynia się do właściwego funkcjonowania przedszkola 

poprzez codzienną, sumienną pracę w trosce o dobro dziecka.  
6. Wszyscy pracownicy przedszkola są przede wszystkim odpowiedzialni za zdrowie  

i bezpieczeństwo dzieci.  
7. Pracownicy współpracują z nauczycielami w tworzeniu przyjaznego klimatu placówki.  
8. Zespół pracowników pielęgnuje priorytety działań ustalonych dla podnoszenia jakości pracy 

przedszkola.  
9. Pracownicy włączają się w działania ogólnoprzedszkolne, promują przedszkole na zewnątrz.  
10. Pracownicy dbają o własny rozwój zawodowy, o wysoką jakość wykonywanej przez siebie 

pracy.  
11. Zadania pracowników określa dyrektor w szczegółowym zakresie obowiązków w oparciu  

o obowiązujące przepisy. Szczegółowy zakres obowiązków zatwierdzony przez pracowników 
zamieszcza się w teczce akt osobowych. 

12. Wszyscy pracownicy wypełniają dodatkowe czynności nie umieszczone w zakresie obowiązków, 
a wynikające z potrzeb placówki na prośbę dyrektora.  

13. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania i nie ujawniania tajemnicy danych 
osobowych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców oraz dobra przedszkola. 

§ 36 
1. Do zadań intendenta związanych z gospodarką finansową, żywieniową i magazynową należy: 

1) właściwe przechowywanie gotówki w kasie pancernej, rachunków i zeszytu zaliczek jej 
zgodność ze stanem faktycznym, sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem; 

2) prawidłowe  naliczanie  odpłatności za pobyt i żywienie  dziecka w przedszkolu; 
prowadzenie dokumentacji z tego zakresu; 

3) przyjmowanie odpłatności od rodziców przedszkola, terminowe rozliczanie z  Urzędem 
Gminy (dokonywanie wpłat); 

4) prawidłowość ewidencji i zabezpieczanie druków ścisłego zarachowania; 
5) prawidłowość i celowość wypłacanych zaliczek oraz terminowość ich realizacji; 
6) prawidłowe sporządzanie rozliczeń miesięcznych według rachunków; 
7) planowanie i właściwe, terminowe dokonywanie zakupów środków żywności, przyjmowanie 

towarów i rozliczanie ich; 
8) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy; 
9) zgłaszanie kucharce do godz. 9:30 stanu dzieci do żywienia; 
10) codzienne wydawanie produktów żywnościowych kucharce na dany dzień do godz. 8:30; 
11) codzienne sporządzanie raportów żywnościowych i przedstawianie do podpisu dyrektorowi  

i kucharce; 
12) planowanie i terminowe opracowywanie jadłospisów dziennych zgodnie z obowiązującymi 

normami i kalorycznością, wywieszanie ich  rodzicom; 
13) planowanie i terminowe opracowywanie jadłospisów żywieniowych dwutygodniowych 

(dekadówka) w uzgodnieniu z kucharką, po zaakceptowaniu z dyrektorem; 
14) na koniec czerwca i grudnia rozliczyć zaliczkę, środki, które pozostają wpłacić do banku; 
15) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów 

znajdujących się w magazynie, właściwe ich przechowywanie i zabezpieczenie przed 
zniszczeniem; 

16) na koniec roku kalendarzowego inwentaryzacja środków żywności; 
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17) zabezpieczanie podległych pomieszczeń przed kradzieżą, zniszczeniem i pożarem; 
18) prawidłowość gospodarki magazynowej, prowadzenie kartotek materiałowych; sporządzanie 

rozliczeń miesięcznych; 
19) odpowiedzialność za czystość w magazynach oraz sprzęt (mycie lodówek, zamrażarek); 
20) wykonywanie zaleceń władz oświatowych, finansowych i sanitarnych; 
21) punktualność w pracy i wpisywanie się do „Zeszytu wyjść”. 

3. Do zakresu zadań pomocy nauczyciela należy w szczególności: 
1) pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci; 
2) opieka w czasie spacerów i wycieczek; 
3) przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci do autobusu objętych dowozem; 
4) pomoc przy dzieciach tego wymagających: karmienie, toaleta, ubieranie itp.; 
5) porządkowanie stolików po posiłkach czy po skończonych zajęciach w sali; 
6) pomoc przy  przygotowaniu materiałów dydaktyczno – wychowawczych dla nauczyciela do 

zajęć; 
7) pomoc przy opiece nad dzieckiem niepełnosprawnym; 
8) opieka nad dziećmi leżakującymi; 
9) zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zabawek, pomocy 

dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualne w sali, łazience; 
10) sprzątanie innych sal i pomieszczeń – na prośbę dyrektora czy wychowawcy; 
11) przygotowanie materiałów do zajęć plastyczno-technicznych oraz porządkowanie sali po ich 

zakończeniu; 
12) na bieżąco naprawa pomocy dydaktycznych, zabawek itp.; 
13) rozwożenie posiłków; 
14) zebranie naczyń stołowych; 
15) punktualność w pracy i wpisywanie się do „Zeszytu wyjść”. 

3. Do zadań kucharki należy m.in.: 
1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków; 
2) pobieranie produktów spożywczych z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą  

i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem; 
3) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad  jej wykonaniem; 
4) przestrzeganie zasad technologii i estetyki oraz przepisów higieniczno – sanitarnych, 

dyscypliny pracy, BHP i p/poż.; 
5) natychmiastowe zgłaszanie dyrektorowi powstałych usterek oraz wszelkich nieprawidłowości 

stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia; 
6) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni; 
7) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych godzinach; 
8) wykonywanie innych poleceń dyrektora związanych z organizacją pracy w przedszkolu; 
9) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków; 
10) racjonalne wykorzystywanie w posiłkach dla dzieci i personelu produktów spożywczych 

pobranych z magazynu; 
11) właściwe porcjowanie posiłków   zgodnie z normami żywieniowymi; 
12) oszczędne gospodarowanie produktami spożywczymi i sprzętem; 
13) zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną  wartością; 
14) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami Stacji 

Sanitarno – Epidemiologicznej; 
15) wzorowa czystość w kuchni  i pomieszczeniach przyległych, sprzętów i naczyń oraz odzieży 

ochronnej; 
16) dbałość o mienie przedszkola i prawidłowe wykorzystywanie maszyn, urządzeń i drobnego 

sprzętu; 
17) punktualność w pracy i wpisywanie się do „Zeszytu wyjść”. 
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4. Do zadań pomocy kuchennej należy m.in.: 
1) obróbka wstępna warzyw, owoców oraz surowców do produkcji posiłków; 
2) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki i oszczędne gospodarowanie 

artykułami spożywczymi; 
3) przestrzeganie właściwego podziału pracy w kuchni i nadzór nad  jej wykonaniem; 
4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków; 
5) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, przestrzeganie zasad higieniczno-

sanitarnych, BHP i p/poż. oraz dyscypliny pracy; 
6) mycie naczyń ,wyparzanie, dbanie o sprzęt kuchenny; 
7) doraźne zastępowanie kucharki w przypadku jej nieobecności; 
8) odpowiedzialność za prowadzenie HACCP na terenie placówki; 
9) oznakowanie sprzętu  inwentarzowego – uzupełnia oznakowanie, uaktualnia wywieszki  

inwentarzowe  w pomieszczeniach kuchni, magazynów, pomieszczeniach obsługi  
i konserwatora; 

10) nakrywanie stolików, rozwożenie posiłków; 
11) estetyczne podawanie posiłków, zebranie naczyń stołowych i zmycie stolików; 
12) posprzątanie po podwieczorku; 
13) punktualność w pracy i wpisywanie się do „Zeszytu wyjść”. 

5. Do zadań woźnej oddziałowej należy przede wszystkim: 
1) porządkowanie pomieszczeń na parterze: pokoju intendenta, socjalnego, toalet, korytarzy 

magazynowych, klatki schodowej, holu, gabinetów dyrektora, szatni, wiatrołapu; 
2) porządkowanie jadalni po śniadaniu i obiedzie; 
3) porządkowanie sali dydaktycznej; 
4) mycie okien, drzwi, parapetów, podług, glazury, mebli w w/w wskazanych miejscach; 
5) pranie odzieży, ręczników, ścierek, zabawek, firanek; 
6) przyprowadzanie i odprowadzanie dzieci do autobusu objętych dowożeniem – samodzielnie do 

4 dzieci, w pozostałych przypadkach z pomocą dodatkowej osoby; 
7) pomoc przy ubieraniu i wyjście na spacery w grupach, które będą wymagać dodatkowej 

opieki; 
8) pomoc w roznoszeniu posiłków na stoliczki dzieci; 
9) dozorowanie holu przedszkola – szczególnie podczas przyprowadzania dzieci przez rodziców 

oraz wchodzenia na teren przedszkola obcych osób; 
10) utrzymanie w ładzie i porządku placu wokół przedszkola; 
11) odpowiednie zabezpieczenie przed  dziećmi produktów chemicznych pobranych do 

utrzymania czystości (zamykane w szafie) i oszczędne gospodarowanie nimi; 
12) pomoc przy zakupie i noszeniu pomocy, sprzętów, zabawek i innych artykułów niezbędnych 

do funkcjonowania przedszkola; 
13) zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu; 
14) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym – według instrukcji; 
15) zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; 
16) dbać o powierzony sprzęt i rośliny; 
17) dbałość o estetyczny wygląd i higienę w pracy; 
18) wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
19) punktualność w pracy i wpisywanie się do „Zeszytu wyjść”. 

6. Do zakresu zadań konserwatora należy, w szczególności: 
1) zgłaszanie dyrektorowi i usuwanie wszystkich  usterek technicznych oraz ogólny nadzór nad 

sprawnością techniczną obiektu przedszkolnego w ciągu całego roku: 
a) czuwanie nad stanem sieci elektrycznej, 
b) czuwanie nad stanem instalacji wodno – kanalizacyjnej, a także drzwi i okien, 
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c) obsługa i kontrola wizualna stanu pieca gazowego (raz w tygodniu kontrola temperatury, 
obserwacja pracy pompy, kontrola pracy palnika gazowego i regulatora, sprawdzanie sadku 
ciśnienia oraz raz w miesiącu sprawdzanie ciśnienia w instalacji, działania zaworów 
bezpieczeństwa, działania urządzeń regulujących, sprawdzenie stanu uszczelek, kontrola 
parametrów wody sieciowej i uzupełniającej), 

d) wyprawki malarskie, 
e) naprawienie sprzętu i urządzeń należących do przedszkola, 
f) utrzymanie w czystości paneli klimatyzatorów i wentylatorów – według instrukcji oraz 

skraplaczy do lodówek i zamrażarek, 
g) utrzymanie w ładzie i porządku placu wokół przedszkola (koszenie trawy, grabienie liści, 

porządkowanie chodnika i schodów, odśnieżanie obejść, oczyszczanie dachu z nawisów 
śnieżnych czy sopli itp.), 

h) pomaganie w zaopatrzeniu przedszkola w sprzęt, pomoce naukowe, żywność, środki 
czystości itp., 

i) dozorowanie holu przedszkola – szczególnie podczas przyprowadzania dzieci przez 
rodziców oraz wchodzenia na teren przedszkola obcych osób, 

j) pomoc w pracach porządkowych sprzątającym na terenie przedszkola; 
2) Obowiązkiem konserwatora jest systematyczne dokonywane przeglądu wewnątrz  

i na zewnątrz budynku w celu wykrycia ewentualnych usterek; 
3) Konserwator zostaje zobligowany do prowadzenia zeszytu wszelkich usterek, kontroli obiektu, 

sprzętu i dokonanych napraw. Na koniec każdego miesiąca pracownik będzie dokonywał 
kontroli sprawności technicznej całego obiektu; 

4) W czasie sezonu grzewczego konserwator: 
a) obsługuje zgodnie z instrukcją piec centralnego ogrzewania i czuwa nad jego sprawnością, 
b) informuje dyrektora przedszkola o zauważonych nieprawidłowościach, 
c) dba o swój warsztat pracy: materiały do konserwacji, narzędzia, sprzęt ogrodniczy itp., 
d) dba o czystość w pomieszczeniach kotłowni; 

5)  obowiązuje punktualność w pracy i wpisywanie się do „Zeszytu wyjść”. 
7. Do zadań inspektora BHP i p/poż. należy: 

1)  przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy; 

2) informowanie dyrektora, o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz występowanie  
z wnioskami zmierzającymi do eliminacji bądź ograniczania stwierdzonych zagrożeń; 

3) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy oraz przedstawianie 
propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – 
organizacyjnych, zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy; 

4) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego 
części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia 
wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i w dokumentacji; 

5) udział w przekazywaniu do użytkowania: 
a) nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, 
b) urządzeń i aparatury stwarzającej zagrożenia zawodowe oraz urządzeń mających wpływ na 

warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników i dzieci; 
6) sporządzanie okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających 

propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie 
zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy; 

7) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących 
pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy; 
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8) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na 
poszczególnych stanowiskach pracy;  

9) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu 
wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań 
na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków; 

10) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących 
wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a 
także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w 
środowisku pracy; 

11) doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy; 
12) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną praca;  
13) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują 

czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru 
najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej; 

14) współpraca z dyrektorem w zakresie organizowania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i 
higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych 
pracowników;  

15) współpraca z laboratoriami środowiska pracy w zakresie organizowania badań  
i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz analizowanie wyników badań; 

16) współdziałanie z jednostkami służby medycyny pracy oraz lekarzami sprawującymi 
profilaktyczna opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu 
okresowych badań lekarskich pracowników; 

17) współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy oraz z organizacjami związkowymi przy 
podejmowaniu przez nie działań, mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach; 

18) uczestniczenie w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w innych zespołach 
zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem 
chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy; 

19) inicjowanie i rozwijanie na terenie szkoły różnych form popularyzacji problematyki 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zasad ergonomii. 

8. Dyrektor przedszkola może powierzyć sprawowanie nadzoru nad BHP i p/poż. w placówce firmie 
zewnętrznej, po zawarciu umowy cywilnoprawnej lub pracownikowi przedszkola, posiadającemu 
uprawnienia. 
 

Rozdział 6 
Dzieci przedszkola 

 
§ 37 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  
a w szczególności do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo–wychowawczo–dydaktycznego zgodnie  

z zasadami higieny pracy umysłowej; 
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania; 
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażenia przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
4) poszanowaniu jego godności osobistej; 
5) poszanowaniu własności; 
6)  opieki i ochrony; 
7)  partnerskiej rozmowy na każdy temat; 
8)  akceptacji jego osoby; 
9) indywidualnego nauczania w przypadkach określonych w § 11; 
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10) korzystania z pomocy psychologiczno–pedagogicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej 
organizowanej w przedszkolu; 

11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych. 
2.  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek w trosce o bezpieczeństwo własne i kolegów: 

1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 
2)  nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczycielki; 
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 
4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 
5)  przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 
7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw 

respektowania podstawowych norm społecznych i etycznych; 
8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela. 

 
§ 38 

1. Dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: 
1) ustną pochwałą nauczyciela; 
2) pochwałą do rodziców; 
3) nagrodą rzeczową; 
4) listem gratulacyjnym; 
5) pochwałą dyrektora; 
6) odznaką honorową przedszkola. 

2. Dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad  
w przedszkolu: 
1) reprymendą – rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania; 
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń, jakie stwarza; 
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, 

odsunięcie od zabawy; 
4) powtarzanie poprawnego zachowania; 
5) czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zabaw.  

3. W przedszkolu wyklucza się wszelkie formy kar fizycznych. 
 

§ 39 
1. Dyrektor może skreślić dziecko z listy dzieci w przypadku: 

1) Nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc; 
2) Zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu płatniczego; 
3) Utajeniu przez rodziców przy wypełnianiu karty choroby dziecka, która uniemożliwia 

przebywanie dziecka w grupie, w szczególności choroby zakaźnej, poza chorobami zakaźnymi 
wieku dziecięcego; 

4) Nie przestrzegania przez rodziców niniejszego statutu; 
5) Złożenia przez rodzica fałszywego oświadczenia dotyczącego miejsca zamieszkania dziecka 

wraz z rodzicem. 
6) Decyzję o skreśleniu dziecka z listy, rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na piśmie  

z uzasadnieniem w terminie 7 dni od jej podjęcia. Od decyzji przysługuje odwołanie do 
dyrekcji przedszkola w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. 

7) Dyrektor przedszkola wypowiada umowę z zachowaniem formy pisemnej z dniem doręczenia 
wypowiedzenia adresatowi. 

8) Wypowiedzenie umowy wysyła się listem poleconym. Odmowę odbioru traktuje się jako 
doręczenie wypowiedzenia adresatowi. 
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9) Skreślenie  z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie 
przedszkolne.  

 
§ 40 

1. Współdziałanie z rodzicami ma na celu stworzenie warunków do jak najlepszego, 
wszechstronnego rozwoju dzieci, wzajemnego wpierania w procesie wychowania i realizacji 
celów i zadań przedszkola. Współdziałanie opiera się na wzajemnym zaufaniu i szacunku. 

2. Rodzice obowiązani są do: 
1) przestrzegania niniejszego statutu; 
2) regularnego kontaktowania się z nauczycielem; 
3) terminowego uiszczania odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 
4) informowania o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, w tym niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 
5) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;  
6) przyprowadzania wyłącznie zdrowego dziecka do przedszkola bez objawów nieżytu dróg 

oddechowych (katar, kaszel); 
7) natychmiastowego odbioru dziecka z przedszkola w przypadku nagle pojawiającej się infekcji; 
8) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola, zgodnie § 19 przez osobę dorosłą 

zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo; 
9) przyprowadzania dziecka na zajęcia zgodnie z podpisaną umową, a najpóźniej na podstawę 

programową;  
10) punktualnego odbierania dziecka z przedszkola; 
11) współpracowania z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo-dydaktycznych rodziny i przedszkola; 
12) przygotowania dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych 

czynności samoobsługowych- jedzenie, higiena i toaleta; 
13) zapewnia dziecku bezpieczny powrót do domu; 
14) interesowania się sukcesami i porażkami swojego dziecka; 
15) kontynuowania zaleceń ćwiczeń terapeutycznych; 
16) zgłaszania nauczycielowi niedyspozycji (fizyczne i psychiczne) dziecka i wszelkie 

niepokojące objawy w jego zachowaniu, mające wpływ na funkcjonowaniu w grupie; 
17) uczestniczenia w zebraniach organizowanych przez przedszkole 
18) bezzwłocznego zgłaszania nauczycielom w grupie o zmianach adresu zamieszkania  

i telefonu kontaktowego; 
19) kontrolowania co dziecko zabiera do przedszkola i z przedszkola celem uniknięcia wypadku; 
20) śledzenia na bieżąco informacji umieszczonych na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej 

przedszkola. 
3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są 

obowiązani do: 
1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola; 
2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 
3) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu na spełnianie przez dziecko 

rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem; 
4) usprawiedliwiania każdorazowej nieobecności dziecka w przedszkolu ustnie, a w przypadku 

dłuższej nieobecności pisemnie; 
5) dopełnienia czynności związanych ze głoszeniem dziecka do szkoły. 

4. Rodzice mają prawo do: 
1) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego dziecka; 
2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 
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3) znajomości realizowanego w przedszkolu programu wychowania przedszkolnego; 
4) ochrony danych osobowych; 
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków i opinii na temat pracy 

przedszkola;  
6) udział i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez, zajęć 

wychowawczo-dydaktycznych itp.; 
7) wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć oraz poziomu 

prowadzonych zajęć nadobowiązkowych; 
8) wybieranie swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 
9) udział w zajęciach otwartych organizowanych w przedszkolu; 
10)  znajomości treści statutu przedszkola, koncepcji pracy przedszkola, rocznego planu pracy, 

regulaminu pracy przedszkola; 
11)  w przypadku dziecka realizującego roczne przygotowanie przedszkolne do bezpłatnego 

transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego publicznego przedszkola,  
a w przypadku dzieci młodszych za zgodą organu prowadzącego na wniosek rodzica. 

5. W celu zapewnieniu dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz 
metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi uznanego przez niego 
za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

 
Rozdział 7 

Przyjmowanie dzieci do przedszkola 
 

§ 41 
1. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 7 lat. 

2. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
3. Dzieci mają możliwość odroczenia spełniania obowiązku szkolnego nie dłużej, niż do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończą 8 lat. 
4. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają możliwość odroczenia 

spełniania obowiązku szkolnego. Odroczenie nie może trwać dłużej niż do końca roku szkolnego 
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.  

 
5. Warunkiem kontynuowania pobytu lub przyjęcia dziecka do przedszkola po ukończeniu 7 roku 

życia jest dostarczenie decyzji administracyjnej dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie, 
której mieszka dziecko o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą dyrektora i w razie wolnych miejsc 
wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

7. Dzieci w wieku 3–5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w przedszkolu. 
8. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2 jest zadaniem organu prowadzącego. 
 

§ 42 
1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Lipnica Murowana. 
2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola, określa organ 

prowadzący. 
3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Skład 

komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.   
4. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor. 
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Rozdział 8 
Postanowienia końcowe 

 
§ 43 

1. Statut przedszkola obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej – dzieci, 
nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

2. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z odrębnymi przepisami.  
3. Przedszkole prowadzi dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. Przedszkole prowadzi  

i przechowuje dokumentację przedszkola w oparciu o jednolity rzeczowy wykaz akt. 
4. ZOSiP, jako jednostka organizacyjna gminy, zapewnia obsługę finansowo – księgową 

przedszkola. 
5. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Przedszkole stosuje ustawę o ochronie danych osobowych zgodnie z odrębnymi przepisami 
 

§ 44 
1. Przedszkole jest jednostką budżetową.  
2. Podstawą gospodarki jest roczny plan finansowy, a przedszkole prowadzi racjonalną gospodarkę 

na zasadach rachunku ekonomicznego w ramach przydzielonego przez gminę budżetu. 
3. Fundusze przedszkola przechowywane są na rachunku bankowym przy jednostce powołanej do  

obsługi finansowej i księgowej przedszkoli.  
4. Przedszkole zobowiązane jest do stosowania w planowaniu, rozliczeniach, ewidencji  

i sprawozdawczości zasad dyscypliny budżetowej.  
 

§ 45 
1. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek organów przedszkola, organu 

prowadzącego lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów. 
2. Tryb wprowadzania zmian (nowelizacji) do statutu jest identyczny, jak tryb jego uchwalania. 
3. O wprowadzonych zmianach (nowelizacjach) do statutu dyrektor przedszkola zawiadamia organ 

prowadzący. Po nowelizacji statutu dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i udostępnia 
go. 

4. Dyrektor przedszkola publikuje jednolity tekst statutu, jako załącznik do zarządzenia. 
 

§ 46 
1. Postanowienia niniejszego statutu mogą ulec zmianie po wejściu w życie nowych przepisów 

prawnych dotyczących oświaty. 
2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy Kodeksu Pracy oraz 

Kodeksu Cywilnego.  
3. Statut jest dostępny w kancelarii dyrektora, na stronie internetowej przedszkola, na tablicy 

ogłoszeń dla rodziców oraz na BIP. 
4. Z chwilą wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczasowy statut (tekst jednolity z dnia 

15 września 2016 r. wraz z późn. zm.). 
6. Tekst statutu wprowadza się zarządzeniem dyrektora z dnia 30 listopada 2017 r. (zał. do 

Zarządzenia nr 28/2017 z dnia 30 listopada 2017 r.). 
5. Statut wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 
 
 
 

 
………….……………….….……………………. 

        / kierownik jednostki/ 
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Załącznik nr 1  
Logo Przedszkola Samorządowego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Lipnicy Murowanej 
 
 

 
 


