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STATUT 

 
Zespołu Przedszkolno - Żłobkowego nr 1 w Kłodzku 
 

Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr l działa na podstawie : 
 

1. Ustawy z dnia 07.września 1991r, o systemie oświaty (tekst jednolity DzU z 2004r.  
nr   256,  poz.2572, ze zmianami ) 
2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 
z późniejszymi zmianami) oraz akty wykonawcze do tej usta 
3. Ustawy z dnia 04 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. ( DzU z 2011 r. nr   45 
poz. 235). 
4. Ustawy z dnia 27.sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DzU z 2009r. nr 157 poz.   
1240 ze zmianami) 
5. Rozporządzenia MEN z dnia 21.maja.2001 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (tekst    
jednolity DzU z 19.06.2001  Nr 61 poz. 624 zał. nr l, z dnia 31 stycznia 2002r, z dnia 08  
sierpnia 2003r, z dnia 26 marca 2004r  DzU z 2004r. nr 66 poz.606 oraz Rozporządzenie 
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 lutego 2007r. DzU 2007r. nr 35, poz. 222). 
6. Rozporządzenia MEN z dnia 17.listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania  
i organizacji pomocy  psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach,    
szkołach i placówkach ( DzU z 2010r. nr 228, poz.1487). 
7. Rozporządzenia MEN z dnia 23.grudnia.2008r. w sprawie podstawy programowej  
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół  
(DzU z 2009 nr 4, poz.17)     
8. Rozporządzenia MEN z dnia 24.sierpnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez 
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzaju tej dokumentacji ( DzU z 2010 nr 156, poz.1047 z 
późniejszymi zmianami) 
9. Rozporządzenia MENiS z dnia 31.grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r.  
nr 6, poz. 69 ze zmianami) 
10. Uchwały Rady Miejskiej Kłodzka nr XIV/68/99 z dnia 17.czerwca.1999r.  w  sprawie  
utworzenia Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 na terenie Gminy Miejskiej w Kłodzku 

 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§ 1. 
 

1.  .   Zespół Przedszkolno - Żłobkowy nr l jest placówką publiczną i ma swoją siedzibę w Kłodzku 
przy ul. Grunwaldzkiej 6. 
2. Organem prowadzącym Zespół jest Gmina Miejska Kłodzko. 
3.  Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator  Oświaty. 
4. Zespół Przedszkolno – Żłobkowy Nr 1 jest jednostką organizacyjną Gminy    
    Miejskiej Kłodzko działającą w formie jednostki budżetowej, której działalność  
   finansowana jest przez Gminę Miejską w Kłodzku oraz rodziców w formie opłat za  
      świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez gminę Miejską   
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            w Kłodzku  ustalanych przez Radę Miejską w Kłodzku. 
5. Zespół posługuje się pieczęcią o treści: Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr l  
    ul. Grunwaldzka 6, 57 - 300 Kłodzko, tel. 867 - 37 – 11 oraz Zespół Przedszkolno –    
    Żłobkowy nr l ul. Grunwaldzka 6, 57 - 300 Kłodzko,  
    NIP 8331796980 REGON  020592261  
 
CELE I ZADANIA ZESPOŁU PRZEDSZKOLNO - ŻŁOBKOWEGO NR l 
 

§ 2.  
 

Zespół pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. 
Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach 
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości 
rozwojowych. Tworzy warunki do budowania tożsamości narodowej i umożliwia 
podtrzymanie tożsamości religijnej. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą 
działania wychowawcze rodziców. 

 
 

1. Zespół organizuje i udziela dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy 
psychologiczno – pedagogicznej poprzez: 
a) diagnozowanie środowiska wychowanków, 
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka, 
umożliwianie ich zaspokojenia, 
c) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nabywaniu nowych umiejętności, 
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
e) wspieranie dziecka uzdolnionego, 
f) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających z programu 
wychowawczo – dydaktycznego  i  wspieraniu nauczycieli w tym zakresie, 
g) promowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, rodziców, 
nauczycieli, 
h) wspieranie dzieci stosując metody aktywne w dalszym rozwoju, udzielanie rodzicom 
informacji w tym zakresie, 
i) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dziecka, 
j) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu do wymagań edukacyjnych wynikających  
z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb dziecka,  
u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się umożliwiające sprostanie tym 
wymaganiom, 
k) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
l) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych. 
2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna może być udzielana na wniosek rodziców,   
    nauczyciela, poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,  
   a także specjalistów zatrudnionych w Zespole. 
3.Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w formie: 
1) zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze 
terapeutycznym; 
2) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli; 
3) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców. 
4. Zajęcia specjalistyczne organizowane z uwzględnieniem możliwości Zespołu to: 
1) korekcyjno-kompensacyjne organizowane dla dzieci, u których stwierdzono 
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specyficzne trudności, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy 
programowej. Zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający  przygotowanie w zakresie terapii 
pedagogicznej. Liczba uczestników zajęćwynosi 2-5 dzieci; 
2) logopedyczne organizowane dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują 
zakłócenia w komunikacji językowej oraz utrudniają naukę; zajęcia prowadzi nauczyciel 
posiadający przygotowanie w zakresie logopedii, liczba uczestników  zajęć powinna wynosić 
od 2 do 4 dzieci 
5. Udział dzieci w zajęciach specjalistycznych odbywa się za zgodą rodziców 
6. Porady, konsultacje, warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne prowadzą  
w zależności od potrzeb nauczyciele i specjaliści posiadający odpowiednie przygotowanie  
prowadzenia zajęć specjalistycznych. 
7. W Zespole mogą być zatrudnieni logopeda, specjalista gimnastyki korekcyjno -  
kompensacyjnej. 
8. W realizacji zadań Zespół respektuje zasady nauk pedagogicznych, przepisy prawa 
a także zobowiązania wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ oraz 
Konwencji o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 
1989 r. 
9. Pomoc pedagogiczno-psychologiczną w Zespole organizuje dyrektor. 
10. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak 
odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego 
realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania. 
11. W przypadku dzieci, które uczęszczają do Zespołu i uzyskały opinię o potrzebie 
wczesnego wspomagania, dyrektor przedszkola, wskaże placówki, które w porozumieniu 
z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 
i różne formy współpracy z jego rodziną. 
12. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne  i nieodpłatne. 
13. Dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do 
przedszkola mogą być objęte indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym. Organizacja pracy następuje  w porozumieniu z organem prowadzącym. 
14. Opinię o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 
przedszkolnego, wydają zespoły orzekające, działające w publicznych Poradniach 
Psychologiczno – Pedagogicznych, w tym poradniach specjalistycznych.   
 
15. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju 
i  edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnego rozwoju, zmierzające 
do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

 
16. Zespół realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa,  
a w szczególności realizuje programy wychowania przedszkolnego  
uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego, koncentrując 
się na: 
1) wspomaganiu indywidualnego rozwoju – dziecka poprzez pobudzanie procesów 
rozwojowych, aktywizacji i wykorzystania własnej inicjatywy dziecka, udzielaniu 
dzieciom pomocy   psychologiczno - pedagogicznej, 
2) umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej, 
3) wspomaganiu dziecka w jego całościowym rozwoju tak, by było przygotowane 
na miarę możliwości, do życia w zgodzie z ludźmi, z przyrodą i z samym sobą, 
poza tym : 
- kształtowaniu postawy kreatywnej, stymulowaniu aktywności i motywacji do 



 4

działań w kontakcie z innymi; 
- poznawaniu świata na podstawie doświadczenia i eksperymentowania; 
- odkrywaniu możliwości poznawczych dzieci oraz umacnianiu wiary we własne siły; 
-rozbudzaniu poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności 
przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju; 
 
Ponadto Zespół: 
-prowadzi współpracę z rodzicami pomagając im w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do 
podjęcia nauki w szkole, 
- prowadzi bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę czasie ustalonym przez organ 
prowadzący, nie krótszy niż 5 godzin dziennie realizujące program wychowania przedszkolnego 
w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 
- sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości 
technicznych i organizacyjnych przedszkola, 
- stwarza możliwość korzystania z opieki w czasie przekraczającym realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego 
- organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi stosownie do potrzeb środowiska  
i możliwości Zespołu / decyzję o przyjęciu dziecka niepełnosprawnego podejmuje Rada 
Pedagogiczna na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, 
- na życzenie rodziców przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia zgodnie 
z zainteresowaniami dzieci. Zajęcia akceptuje Rada Rodziców i są to zajęcia dodatkowo 
płatne np: rytmikę, j. angielski, spotkania z aktorami, spotkania z Filharmonią.          
17.  Wyżej wymienione zadania placówka realizuje poprzez : 
- systematyczne organizowanie zebrań z rodzicami, konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte, 
udostępnianie literatury fachowej, tablice informacyjne (np.: wywieszanie prac plastycznych 
dzieci, gazetki z aktualnościami z życia grupy), 
- organizowanie imprez okolicznościowych (np.: Dzień Dziecka, Dzień Babci i Dziadka, Dzień 
Matki i Ojca, Olimpiada Przedszkolaków, Zabawa Karnawałowa festyn integracyjny), 
- prowadzenie obserwacji dzieci, pracy wyrównawczej, pracy z dzieckiem zdolnym, 
organizowanie zebrań z udziałem pedagogów i psychologów, pomoc rodzicom w nawiązaniu 
kontaktu z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną  
- organizowanie zajęć umożliwiających poznanie symboli narodowych, różnych regionów (np.: 
naszego miasta i okolic, Dni Kłodzka, Sudety - nasze góry, Warszawa - nasza stolica, Polska - 
nasza Ojczyzna, Tatry - najwyższe góry w Polsce itp.) 
- zgodnie z Ustawą o systemie oświaty, na życzenie rodziców ( co najmniej 7 dzieci) 
przedszkole organizuje lekcje religii katolickiej. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na 
religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela - wychowawcy grupowego. 
- kultywowanie tradycji świątecznych 
18. Zespół zapewnia opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do 
wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 
istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 
1) bezpośrednio za dziecko odpowiedzialne są nauczycielki w grupach przedszkolnych  
i pielęgniarki w grupach żłobkowych, 
2) odpowiedzialność za dziecko spoczywa na nauczycielu i pielęgniarce od momentu 
wprowadzenia go przez rodziców (opiekunów) do sali, 
3) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz  
w trakcie zajęć poza terenem Zespołu, 
4) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym,  
jak i psychicznym 
5) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż, 
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6) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej  nauczycielki, 
informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 
7) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym 
 czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi, 
8) obowiązkiem nauczycielki i pielęgniarki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie 
pozostawiać dzieci bez opieki oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy 
ta pomoc jest  niezbędna. Powiadomić dyrekcję oraz rodziców o zaistniałym  
wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach ( temperatura, złe samopoczucie, 
,, dziwne” zachowanie dziecka), 
9)  rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego 
dnia i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu, 
10) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – 
leżakowanie, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające, 
11) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki 
pogodowe, 
12) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie 
oraz: 
a) w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18º C, w przypadku 
niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas oznaczony 
i powiadamia o tym organ prowadzący, 
b) dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli 
temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21.00 w dwóch kolejnych dniach 
poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także 
w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu 
dzieci, 
c) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich 
działalności 
13) dzieci korzystają z posiłków przygotowanych w przedszkolu, zgodnie z normami 
żywieniowymi i estetycznie podanych; Zespół nie prowadzi specjalistycznych diet. 
14) wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi 
medyczne oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej 
opieki lekarskiej, 
15) w przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice zobowiązani są do powiadomienia 
o tym nauczycielki, opiekunki na oddz. żłobkowych lub dyrektora placówki. 
16) rodzice zobowiązani są do przyprowadzania tylko zdrowego dziecka, w przypadku 
otrzymania informacji o chorobie dziecka w trakcie jego pobytu w placówce do 
niezwłocznego odebrania dziecka. 
19. Zasady sprawowania opieki w czasie zajęć poza terenem przedszkola: 
1) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego  
 i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi, 
2) wycieczki i spacery poza teren powinny odbywać się przy udziale wymaganej  
liczby opiekunów, zgodnie z regulaminem wycieczek-  stanowiącym załącznik  
do niniejszego statutu.  
3) osobą uprawnioną do prowadzenia wycieczki dydaktycznej, krajoznawczej i rekreacyjnej 
jest nauczyciel. 
4) każda wycieczka jest organizowana zgodnie z ogólnym regulaminem wycieczek  
i spacerów obowiązującym w Zespole. 
z w/w regulaminem są zapoznani rodzice (opiekunowie); każdorazowo, bezpośrednio 
przed wycieczką, regulamin omawiany jest z dziećmi w niej uczestniczącymi, 
5) każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „karta wycieczki”, 
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6) w trakcie wyjść dzieci poza teren przedszkola nauczyciel zobowiązany jest do ścisłego 
przestrzegania przepisów o ruchu drogowym i zapoznawania z nimi dzieci przed 
wyjściem w teren, 
7) każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do 
każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi, 
8) przed każdym wyjściem do ogrodu przedszkolnego teren musi być sprawdzony przez 
nauczyciela lub innego pracownika przedszkola, wyznaczonego przez dyrektora, 
9) jeśli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się na 
nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa dzieci, 
nauczyciel obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je wyprowadzając 
dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora 
przedszkola, 
10) teren zabaw wokół budynku przedszkola jest ogrodzony. 
20. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu 
nauczycielka zobowiązana jest: 
1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe, 
jednocześnie zapewniając opiekę pozostałym wychowankom., 
2) powiadomić rodziców ( opiekunów ) dziecka, 
3) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, 
4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę, 
5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym 
niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego zatrucia 
zawiadamia niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego. 
21. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych lub losowych potrzebna jest 
stała lub doraźna pomoc materialna, może być taka pomoc udzielona w następujący 
sposób: 
1) Dyrektor Zespołu może o taką pomoc wystąpić do właściwego dla miejsca 
zamieszkania dziecka, Ośrodka Pomocy Rodzinie, 
2) o udzielenie pomocy zwraca się osobiście do OPR rodzic lub opiekun; dyrektor 
przedszkola zobowiązany jest w tym przypadku do udzielenia wszechstronnej informacji 
lub pomocy w załatwieniu sprawy. 
22. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach 
określonych w umowie cywilno – prawnej przez:. 
- rodziców lub prawnych opiekunów; 
- w przypadku odbierania dziecka przez inną osobę, rodzic ma obowiązek zgłosić ten 
fakt nauczycielce lub opiekunce dziecięcej wpisując upoważnione osoby w kartę zgłoszenia 
dziecka do placówki lub wypełnić jednorazowe upoważnienie 
- nauczycielka i pielęgniarka ma obowiązek zgłoszenia dyrektorowi lub wicedyrektorowi 
faktu, że dziecko odbierane jest przez inną osobę niż  rodzice, opiekunów lub inną 
upoważnioną osobę 
- dziecko przyprowadzać i odbierać ma osoba dorosła lub taka, która ukończyła 13 rok 
życia (osoba młodsza  posiada ograniczoną zdolność czynności prawnych, rodzice 
składają oświadczenie i biorą prawną  odpowiedzialność za  skutki  odbierania dziecka 
przez wskazaną osobę). 
23.W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola lub żłobka o godzinie 1700: 
        a)  nauczyciel powiadamia telefonicznie rodziców, prawnych opiekunów dziecka, 
        b) pozostaje z dzieckiem w placówce do chwili jego odebrania, 
        c) odmawia osobie nietrzeźwej wydania dziecka z placówki, 
        d) w drastycznych przypadkach zawiadamia policję. 
24. Organizacja zastępstw za nieobecnego nauczyciela: 
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- zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje wicedyrektor, 
- pierwszeństwo w realizacji zastępstw ma drugi nauczyciel pracujący w danym oddziale, 
- zastępstwa odnotowywane są w księdze zastępstw i potwierdzone własnoręcznym podpisem 
osoby zastępującej nieobecnego nauczyciela, 
- zastępstwa odnotowywane są również w dzienniku zajęć przedszkola, 
- praca dydaktyczno – wychowawcza w trakcie realizacji zastępstw  prowadzona jest w oparciu 
o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy. 
 
 

ORGANY ZESPOŁU 
 

§ 3. 
 
l. Organami Zespołu Przedszkolno-Żłobkowego są: 

- Dyrektor Zespołu, 
- Rada Pedagogiczna, 
- Rada Rodziców. 

 
2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie 
mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 
 
DYREKTOR ZESPOŁU 
 
 1.Dyrektor Zespołu wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ  prowadzący. 
 2.Dyrektor Zespołu kieruje bieżącą działalnością, reprezentuje go na zewnątrz. 
 3.Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego  
 poprzez aktywne działania prozdrowotne, 
 4. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli,  
pielęgniarek, pracowników administracji. i obsługi   
 5.Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 
 6.Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w placówce, a także bezpieczne  
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Zespół poza obiektem  
do niego należącym .  
 
Dyrektor jest uprawniony do wydawania decyzji administracyjnych, decyduje o: 
1)  powołaniu Społecznej Komisji Rekrutacyjnej, jeżeli zaistnieje taka konieczność, 
2)  przyjęciu dziecka do przedszkola, 
3)  skreśleniu dziecka w drodze decyzji z listy uczęszczających do przedszkola i żłobka,  
w oparciu o  uchwałę Rady Pedagogicznej, 
4)  uznaniu kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela tzn. ustala, czy dany  
 kierunek ( specjalność) studiów jest zbliżony z nauczanym przedmiotem lub rodzajem  
 prowadzonych zajęć, 
5)  nadaniu nauczycielowi stażyście stopnia nauczyciela kontraktowego. 
 
Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo – dydaktycznym i opiekuńczym 
stwarzając warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom; 
 
6) w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców,  
rodzicami, 
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7) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, 
8) przygotowuje i prowadzi posiedzenia Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji 
stanowiących, 
9) wstrzymuje wykonanie uchwał podjętych przez Radę Pedagogiczną  
 niezgodnych z prawem, zawiadamiając o tym organ prowadzący i KO, 
10) udziela informacji o działalności wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej placówki  
 Radzie Rodziców, 
11) dopuszcza do realizacji w przedszkolu wybranych przez nauczycieli programów wychowania 
przedszkolnego, 
12) przekazuje uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji kuratorowi oświaty, organowi  
 prowadzącemu placówkę, 
13)  ustala z Radą Pedagogiczną przydział nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych,  wychowawczych 
 i opiekuńczych. 
14) zapewnia prawidłowy przebieg stażu nauczycielowi ubiegającemu się o awans zawodowy, 
15) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczycieli 
16) ocenia dorobek zawodowy nauczyciela za okres stażu , 
17) zatwierdza wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli, 
18) inspiruje i wspomaga nauczycieli w spełnianiu przez nich wymagań w zakresie jakości  
 pracy przedszkola oraz podejmowaniu nowatorstwa pedagogicznego, 
19) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny pracy 
20) ocenia pracę nauczycieli, 
21) nadzoruje prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej 
22) przedstawia Radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym ogólne 
 wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
23) realizuje zadania zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjęte w ramach kompetencji  
stanowiących oraz zarządzeniami organów nadzorujących  przedszkole, 
24) współdziała, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia  
 nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych, 
25)  współdziała z Gminą Miejską w realizacji zadań, 
26) odpowiada za kształtowanie twórczej atmosfery pracy, właściwych relacji  
między pracownikami, dba o właściwe warunki pracy.   
 
 
Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy, dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli, 
pielęgniarek, pracowników administracji i obsługi, a w szczególności decyduje w sprawach: 
  
27) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu, 
28) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym  
        pracownikom przedszkola i  żłobka, 
29) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników. 
30) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom, nauczycielom i 
innym pracownikom w czasie zajęć organizowanych przez Zespół, 
31) zapewnia wykonanie zadań dotyczących planowania obronnego, 
32) organizuje prace w przedszkolu i żłobku, opracowuje regulamin pracy i inne regulaminy 
związane Kodeksem pracy, ustawą o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela, 
33) opracowuje projekt arkusza organizacyjnego, 
34) tworzy fundusz i opracowuje regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
35) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za  
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ich prawidłowe wykorzystanie, 
36) opracowuje z księgową projekt planu finansowego Zespołu, przedstawia projekt do 
zaopiniowania Radzie Pedagogicznej, ponosi odpowiedzialność  za  prawidłowe wykorzystanie 
przyznanych środków finansowych, 
37) właściwie gospodaruje mieniem placówki 
38) sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno – gospodarczą placówki, 
39) załatwia sprawy osobowe pracowników, 
40) dokonuje oceny pracowników administracyjnych, 
41) organizuje okresowe inwentaryzacje majątku Zespołu, 
42) organizuje okresowe przeglądy techniczne obiektu oraz prace konserwacyjno     
 remontowe, sporządza protokół i przekazuje do 31 sierpnia do organu prowadzącego, 
43) zapewnia pomoc pracownikom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu zawodowym, 
44) określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników zgodnie  z przepisami Kp, 
45) czuwa nad prawidłowym przebiegiem współdziałania organów placówki poprzez 
umożliwienie systematycznych spotkań przedstawicieli tych organów, 
46) prowadzi dokumentację kancelaryjno – archiwalną i finansową, 
47) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
 
 
 
 
RADA PEDAGOGICZNA jest organem kolegialnym Zespołu w zakresie realizacji jego 
statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.  
1) W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący  w Zespole.  
2) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu Przedszkolno –Żłobkowego nr1. 
3) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady oraz jest odpowiedzialny za 
zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 
rady. 
4) Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Do 
kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności 

- przygotowanie projektu statutu lub jego zmian, uchwala go; 
- opracowanie programu rozwoju placówki, 
- uchwalenie regulaminu pracy rady pedagogicznej, 
- uczestniczenie w tworzeniu i zatwierdzaniu rocznego planu pracy, 
- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego, 
- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 
   pedagogicznych. 
- podjęcie uchwały upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka 
   z listy  wychowanków przedszkola   

5) Rada pedagogiczna opiniuje : 
- wnioski o nagrody i wyróżnienia, program szkoleń, projekt planu  finansowego, 
- programy wychowania przedszkolnego, przed dopuszczeniem ich do realizacji przez 
dyrektora, 
-organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 
- wydaje opinię w sprawie kandydata na stanowisko dyrektora; 
- przebieg i wyniki pracy wychowawczej i edukacyjnej z dziećmi, 
- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 
wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno – wychowawczych 
 i opiekuńczych; 
- wybiera 1 przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej w drodze konkursu kandydata 
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na stanowisko dyrektora. 
6) Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem, 
przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego. 
7) Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny,  
z i inicjatywy przewodniczącego rady, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków 
rady; 
8) W zebraniach członków rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby   zaproszone przez 
jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady    pedagogicznej: 
9) Uchwały rady podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 
połowy liczby jej członków. 
10) Zebrania rady są protokołowane; 
11) Nauczycieli  obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków  
i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być 
udzielane tylko rodzicom lub prawnym  opiekunom dziecka; 
12) Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie 
nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o zbadanie  
i ocenę działalności placówki, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w placówce.  
10) Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna 
z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności. 
 
RADA RODZICÓW jest organem społecznym Zespołu. 
 
1) Stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Zespołu.    
W przedszkolu rada liczy po jednym przedstawicielu każdego oddziału. Przedstawicieli 
tych wybierają w tajnym głosowaniu rodzice dzieci poszczególnych oddziałów. Wybory są 
przeprowadzane na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.  
2) Kadencja Rady Rodziców trwa rok. 
3) Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może 
być sprzeczny ze statutem Zespołu. 
4) Współdziała z Zespołem w celu ujednolicenia oddziaływań  wychowawczych. 
5) Uczestniczy w życiu placówki przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy  
i zaspokojenia potrzeb dzieci. 
6) Posiada pełnomocnictwo rodziców poszczególnych grup wiekowych do reprezentowania 
ich spraw i współpracy z dyrektorem placówki i Radą Pedagogiczną, może występować do 
organu prowadzącego oraz kuratora oświaty z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
dotyczących danej placówki. 
7) Opiniuje ocenę dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego, mianowanego. 
8) Opracowuje program wychowawczy (w przedszkolu nie jest to obligatoryjne)     
9) Wydaje opinię w sprawie dodatkowych zajęć edukacyjnych.                 
10) Rada Rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami 
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś: 

- opiniuje program rozwoju placówki, 
- wyraża opinie na temat funkcjonowania placówki, 
- współdziała w programowaniu pracy przedszkola, 
- opiniuje innowacje i eksperymenty pedagogiczne oraz inne sprawy istotne dla placówki, 
- pomaga w zdobywaniu środków finansowych i pomocy   rzeczowej wspomagającej 
działalność statutową placówki, gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.    
11) Może wnioskować o ocenę pracy nauczyciela. 
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 W przypadku powstania sporu między Radą Pedagogiczną a Radą Rodziców 
organem rozstrzygającym jest dyrektor placówki. 
 
1) Od rozstrzygnięcia dyrektora każda ze stron może odwołać się do organu 
prowadzącego. 
2) Spór między dyrektorem a Radą Pedagogiczną lub Radą Rodziców rozstrzyga 
organ prowadzący w uzgodnieniu z organem   nadzorującym. 
 
Rodzice i nauczyciele współdziałają z sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 
Rodzice mają prawo do : 
1) znajomości zadań wynikających z rocznego planu pracy przedszkola  i planów miesięcznych 
w danym oddziale, 
2) uzyskania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu 
przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy.  
4) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat 
pracy Zespołu, 
 
W celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są stałe 
spotkania z rodzicami w formie zebrań ogólnych, grupowych, zajęć otwartych, konsultacji  
i rozmów indywidualnych z nauczycielem, dyrektorem, kąciki informacyjne dla rodziców,  
( wywieszanie ulotek i artykułów opracowanych przez nauczycielkę ). Częstotliwość spotkań  
z rodzicami nie może być mniejsza jak raz na kwartał. 

 
 

Między organami Zespołu ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów  
 
1. Dyrektor a Rada Pedagogiczna: 
 
Dyrektor i Rada Pedagogiczna powinni dążyć do polubownego załatwienia sporów w toku: 
1) Indywidualnych rozmów. 
2) Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora lub 
rady pedagogicznej – w ciągu 5 dni od złożenia wniosku. 
3) Nadzwyczajnych posiedzeń Rady Pedagogicznej zwoływanych na wniosek dyrektora  lub 
Rady Pedagogicznej z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny – w ciągu 14 dni  
od daty złożenia wniosku. 

 
W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu należy złożyć odwołanie do: 

- w zakresie działalności dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej do organu sprawującego 
nadzór pedagogiczny, 
- w zakresie spraw finansowo – administracyjnych do organu prowadzącego. 

 
 2. Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców ( rodzice). 

 
Dyrektor – Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców ( rodzice) powinni dążyć do 
polubownego załatwienia sporu w toku: 
 

1) Indywidualnej rozmowy: nauczyciel z rodzicami. 
2) Indywidualnej rozmowy : nauczyciel z rodzicami z udziałem dyrektora. 
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3) Indywidualnej rozmowy dyrektora z rodzicami. 
4) Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora w ciągu 14 dni od 
złożenia wniosku do dyrektora placówki. 
5) Zebrania z rodzicami na wniosek rodziców, nauczycieli bądź dyrektora z udziałem organu 
sprawującego nadzór pedagogiczny w ciągu 30 dni od złożenia wniosku do dyrektora placówki. 

 
 
 

ORGANIZACJA PRACY ZESPOŁU 
 
 

§ 4 
 
                                                      

1. Do realizacji celów statutowych zespół posiada 240 miejsc dla dzieci: 
1) w zespole funkcjonuje łącznie 10 oddziałów  
– 2 oddziały żłobkowe – 40 miejsc 
- 8 oddziałów przedszkolnych – 200 miejsc 
2) Liczba oddziałów zbliżonych wiekowo może ulegać zmianie w zależności od potrzeb  
i możliwości organizacyjnych placówki.   
 
Zespół posiada : 
a) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów, 
b) salę rekreacyjną (gimnastyczną), 
c) pomieszczenia administracyjno - gospodarcze, 
d) kuchnię, 
e) pralnię, 
f) kotłownię, 
g) szatnie dla dzieci przy każdym oddziale, oraz dla personelu . 
 
2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio 
dobranymi urządzeniami. 
3.Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt 
dzieci poza budynkiem przedszkola. 
4. Zespół w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie sal i terenu ogrodu w sprzęt 
i pomoce. 
5. Przedszkole przy pomocy rodziców organizuje dla dzieci uczęszczających do placówki 
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. 
6. Podczas zajęć i zabaw wymagających szczególnej ostrożności nauczyciel zobowiązany jest 
poprosić o pomoc innego pracownika przedszkola. 
7. W trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza terenem przedszkola nauczyciel powinien 
zapewnić dodatkową opiekę – na każde dziesięcioro dzieci powinien przypadać przynajmniej 
jeden opiekun. 
8. Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek. 
 
 
 

§ 5 
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1..Podstawową jednostką organizacyjną Zespołu jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień. 
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25, a w najmłodszej grupie żłobkowej 15. 
3. Liczba dzieci w grupie może być większa o ile wyrażą na to zgodę nauczycielki 
prowadzące oddział. 
4. Do przedszkola mogą być przyjęte dzieci niepełnosprawne po przedłożeniu orzeczenia 
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej. 
5. Z uwagi na dużą liczbę dzieci w danych rocznikach dopuszcza się łączenie dzieci  
w grupach 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki. 
 

§ 6 
 
1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania 
przedszkolnego wybranego przez nauczyciela i dopuszczonego do użytku przez dyrektora 
2. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany 
samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również 
zaproponować program opracowany przez innego autora ( autorów) lub program opracowany 
przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 
3. Program wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela może zostać 
dopuszczony do użytku w przedszkolu, jeżeli spełnia kryteria określone w odrębnych 
przepisach, w tym uwzględnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
4. Program dopuszcza do użytku w przedszkolu dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej. 
5. Szczegółowy sposób realizacji zadań wychowawczo-dydaktycznych znajduje się  
w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 
6. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
7. Czas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do 
możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 min. 
8. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie od 
godz.800 do godz. 1300, przy czym: 
1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę swobodną przy niewielkim udziale 
nauczyciela, 
2) co najmniej 1/5 czasu ( w przypadku młodszych dzieci 1/4 czasu) na pobyt dzieci w ogrodzie 
przedszkolnym, parku, placu zabaw itp. ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia 
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itd.) 
3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane wg 
wybranego programu wychowania przedszkolnego, 
4) pozostały czas 2/5  nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą 
się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne) 
9. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone odpłatne zajęcia dodatkowe tj. 
rytmika, religia, język obcy i  trwają one odpowiednio: 

- z dziećmi 3,- 4 letnimi -15 minut. 
- z dziećmi 5 - 6 letnimi - 30 minut. 

Organizację zajęć dodatkowych, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości 
rozwojowych dzieci, ustala dyrektor placówki. 
10. Nauczyciel ma obowiązek dokumentowania prowadzonych przez siebie zajęć (obowiązującą 
dokumentację oraz zasady jej prowadzenia określają odrębne przepisy ) 
11. Dla każdego oddziału przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym 
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dokumentuje się przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z wychowankami 
w danym roku szkolnym. Do dziennika zajęć przedszkola wpisuje się w porządku 
alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, pesel, datę i miejsce urodzenia, 
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) i adres ich zamieszkania, liczbę godzin 
pobytu dziecka w przedszkolu, odnotowuje się obecność wychowanków na zajęciach. Fakt 
przeprowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 
12. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistycznych, do których wpisuje się w 
porządku alfabetycznym nazwiska i imiona wychowanków, indywidualny (grupowy) 
program pracy, tematy przeprowadzonych zajęć, obecność na zajęciach. 
13. Przedszkole dokumentuje zajęcia wspomagania i korygowania rozwoju. Arkusze zajęć 
zawierają indywidualny program, datę oraz rodzaj i cel zajęć, a także podpis nauczyciela. 
14. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest 
w sposób planowy. 
15. Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną 
podejmuje decyzję o sposobie i formie planowania pracy placówki i oddziałów. 
16 Planowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej w oddziale odbywa się 
z uwzględnieniem indywidualnego rozwoju dziecka, potwierdzonego przeprowadzoną 
obserwacją. 
17. Sposób prowadzenia obserwacji i jej dokumentowania na każdy rok szkolny określa 
dyrektor w porozumieniu z rada pedagogiczną. 
18. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza się analizę gotowości do 
nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). Celem tych badań jest zgromadzenie 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, w razie potrzeby pogłębionej 
19. Diagnozę przeprowadza się na początku roku szkolnego za pomocą narzędzi wybranych 
przez radę pedagogiczną. 

 
§ 7. 
 

Zespół Przedszkolno – Żłobkowy nr 1 jest placówką wielooddziałową. 
Liczbę oddziałów ustala się corocznie w projekcie organizacyjnym. 
 

§ 8 . 
 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku 
    szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu opracowany przez  dyrektora placówki 
najpóźniej do 30 kwietnia. Do opracowania arkusza organizacyjnego wykorzystujemy 
program Vulcan. 
2. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący Zespół  
    W arkuszu określa się w szczególności: 
      - czas pracy placówki 

- czas pracy poszczególnych oddziałów, 
- liczbę oddziałów z podziałem na wiek dzieci, 
- liczbę pracowników zespołu, w tym pracowników zajmujących 
  stanowiska kierownicze, 
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- ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych 
   przez organ prowadzący placówkę, 
- przydział godzin pracy dla poszczególnych pracowników, 
- przydział godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli, 
- organizację zajęć dodatkowych i sposób ich finansowania 
- termin przerwy wakacyjnej. 

§ 9. 
 
l . Organizację pracy Zespołu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez    dyrektora placówki 
na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy  oraz oczekiwań rodziców  
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 
oddziałem, ustalą dla danego oddziału szczegółowy rozkład dnia uwzględniający potrzeby i 
zainteresowania dzieci. Realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalona 
jest od godz. 800 do godz. 1300         
 
Godzinny ranne – schodzenie się dzieci 

1) różne sytuacje edukacyjno – wychowawcze organizowane przez dzieci,  
                         inspirowane przez nauczycielkę o charakterze indywidualnym lub w   małych  
   zespołach ze szczególnym uwzględnieniem kącików zainteresowań, 

2) spotkania integracyjne, 
3) praca z małym zespołem dzieci lub praca indywidualna, 
4) praca z dzieckiem zdolnym, 
5) praca z dzieckiem wymagającym pomocy, 
6) obserwacje pedagogiczne w dowolnie organizowanych zabawach, 
7) gry i zabawy dydaktyczne, 
8) prace porządkowe, 
9) zestaw ćwiczeń lub zabaw porannych 
10) czynności samoobsługowe ( toaleta) 
11) śniadanie 

 
Godziny przedpołudniowe 

1) zajęcia edukacyjno – wychowawcze organizowane, kierowane lub inspirowane przez 
nauczyciela z różnymi formami aktywności dzieci, z czasem uwzględniające propozycję 
dzieci, 

2) spacery, wycieczki, zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 
3) zajęcia dodatkowe, 
4) teatrzyki, występy, koncerty 
 

Godziny wczesne popołudniowe 
1) przygotowanie do obiadu, 
2) obiad, 
3) zajęcia o charakterze relaksacyjnym, 
4) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 
5) kontynuowanie niektórych zadań podjętych w czasie zajęć przedpołudniowych 
 

Godziny popołudniowe – rozchodzenie się dzieci 
1) wspólne zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem itp. 
2) praca indywidualna z dziećmi z uwzględnieniem działań profilaktycznych, 

stymulacyjnych, kompensacyjnych i korekcyjnych, 
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3) swobodna działalność dzieci, 
4) zabawy w ogrodzie przedszkolnym, 
5) organizacja zajęć dodatkowych. 

3. Nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału 
szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem specyfiki oddziału, możliwości rozwojowych oraz 
potrzeb i zainteresowań dzieci uwzględniający ramy czasowe zalecane w podstawie 
programowej. 

  
§ 10. 

 
1. Zespół Przedszkolno – Żłobowy nr1 funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw 
ustalonych przez organ prowadzący.  
2. Zespół czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 630 do 1700. Dzienny czas pracy 
Zespołu uwzględnia: 
1) oczekiwania rodziców zgodnie z deklaracjami w karcie zgłoszenia dziecka do Zespołu, 
2)  przepisy  w  sprawie  realizacji  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  w  czasie  
nie krótszym niż 5 godzin dziennie. 
3. Zespół czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku 10,5 godz. dziennie. 
Harmonogram pracy poszczególnych oddziałów ustala dyrektor placówki. 
4. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora Zespołu, 

i zatwierdzona w arkuszu organizacyjnym na dany rok szkolny. 
5. W okresie wakacji Zespół pełni dyżur, z którego mogą korzystać rodzice po 

uprzednim zgłoszeniu i wpisaniu dziecka na listę. Rodzice dzieci z innych placówek 
obowiązani są na okres wakacji zawrzeć z przedszkolem dyżurującym umowę cywilno 
– prawną. 

6. W czasie przerw świątecznych lub ferii zimowych w przypadku zmniejszonej 
     frekwencji dzieci, dopuszcza się łączenie poszczególnych grup. 
7. Zespół jest nieczynny: 
a)  w soboty i niedziele, z wyjątkiem dni, w których organizowane  są imprezy   
     środowiskowe i integracyjne, 
b) we wszystkie święta państwowe ustawowo wolne od pracy, 
c) podczas letniej przerwy wakacyjnej, 
d) o zamknięciu placówki w jakikolwiek inny dzień – rodzice zostaną powiadomieni tydzień    
     wcześniej, 
8.Wysokość i zasady ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola ustala Rada 
Miejska w Kłodzku mocą uchwały. 
9. Świadczenia udzielane w przedszkolach publicznych w zakresie przekraczającym 
realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego są odpłatne. 
10. Rodzice / prawni opiekunowie zawierają z dyrektorem Zespołu umowę, której 
przedmiotem jest ustalenie wysokości i zasad odpłatności oraz zasad korzystania przez 
dziecko ze świadczeń placówki. 
11. Koszt jednostkowy za  jedną godzinę  korzystania przez dziecko ze świadczeń ponad  5-
cio godzinną podstawę programową oraz zasady naliczania i zwalniania z opłat ustala Rada 
Miejska w Kłodzku. Z przepisami tymi rodzice są szczegółowo zapoznawani na zebraniu. 
12 .Opłatę za miesiące wakacyjne rodzice regulują w placówce dyżurującej w wyznaczonym 
terminie. 
13. Rezygnację z pobytu dziecka w Zespole należy zgłaszać w formie pisemnej – zgodnie z 
umową cywilno – prawną. 
14. Opłatę miesięczną wraz z  opłatą za wyżywienie należy wpłacać w nieprzekraczalnym 
terminie  do 10 każdego miesiąca. Opłata pobierana jest z góry za dany miesiąc, odpisy za 
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wyżywienie nieobecnego dziecka  dokonywane są w następnym miesiącu. 
15. Należności można wpłacać w siedzibie Zespołu lub na rachunek bankowy Zespołu 
określony w umowie. 
16. Zaległość w opłatach wynosząca  2 okresy płatności jest podstawą do skreślenia dziecka z 
ewidencji dzieci uczęszczających do Zespołu. 
17. Zespół organizuje odpłatne korzystanie z wyżywienia. Wysokość dziennej stawki 
żywieniowej opartej na kalkulacji (zgodnie obowiązującymi normami żywieniowymi ) ustala 
dyrektor Zespołu  w porozumieniu z organem prowadzącym. Jej wysokość uzależniona jest od 
cen artykułów spożywczych oraz norm żywieniowych i obejmuje wyłącznie koszt zakupionych 
produktów spożywczych..  
 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY 
 

§ 11. 
 

1.W Zespole zatrudnia się : 
      1) dyrektora,  
      2) nauczycieli, 

3) pomoc nauczycielki, 
4) intendenta, 
5) głównego księgowego, 
6) pielęgniarki - opiekunki dziecięce, 
7) woźne oddziałowe, 
8) szefa kuchni, 
9) kucharzy, 
10) palacza - konserwatora, 

2. Liczbę pracowników na wniosek dyrektora, ustala organ prowadzący w zależności od ilości 
oddziałów i potrzeb placówki. 
3. Zasady zatrudniania, zwalniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników 
określają odrębne przepisy. 
4. Każdy pracownik zobowiązany jest do znajomości i stosowania przepisów BHP 
obowiązujących w placówkach oświatowych  oraz zgodnie z tymi przepisami do poddawania się 
okresowym badaniom lekarskim i szkoleniom BHP. 
5. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. 
 
Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z 
ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy  publicznych na zasadach określonych w 
ustawie z 06 czerwca 1997r. – kodeks karny (DzU nr 88, poz. 553 ze zmianami). 
Nauczycielka przedszkola odpowiedzialna jest za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 
przebywających pod jej opieką. Naczelną zasadą jej pracy jest dobro dziecka i poszanowanie 
jego godności osobistej. 
Nauczycielka odpowiada za całokształt pracy w grupie oraz za dzieci powierzone jej opiece. 
Obowiązkiem nauczycielki jest: 
1) otoczyć dziecko troskliwą opieką, 
2) sumiennie przygotowywać się do pracy z dziećmi, 
3) wzorowo prowadzić dokumentację pracy pedagogicznej w oparciu o obowiązujące 

przepisy, 
4) prowadzić z dziećmi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i programem, 
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5) dbać o estetyczny wygląd sali, 
6) ściśle współpracować z rodzicami, 
7) sporządzać możliwe do wykonania w przedszkolu pomoce.  
 
Nauczycielka obowiązana jest otoczyć każde dziecko opieką od chwili przyjścia do 
przedszkola i przyjęcia go od osoby przyprowadzającej do momentu przekazania dziecka pod 
opiekę innej nauczycielce lub rodzicom ewentualnie innej upoważnionej osobie. 
 Przy organizowaniu zabaw i zajęć z dziećmi w czasie, których dziecko ma kontakt z ostrymi 
przedmiotami ( nożyczki, widelce, grabki) oraz w czasie wycieczek i spacerów musi zwracać 
uwagę na bezpieczeństwo i dyscyplinę dzieci. 
Wszystkie wyjścia poza teren placówki muszą być wpisane do zeszytu wyjść oraz zgłoszone 
dyrekcji. Nauczycielka oraz opiekunka dziecięca obowiązana jest bezzwłocznie zawiadomić 
dyrektora placówki o ważniejszych wydarzeniach w powierzonej grupie. 
Nauczycielka z ,,rannej” zmiany może zakończyć pracę dopiero wówczas ,kiedy przekaże 
dzieci  i informacje bieżące na temat dzieci w grupie nauczycielce przychodzącej na drugą 
zmianę. 
Nauczycielka obowiązana jest do pracy w godzinach ponadwymiarowych w sytuacji, która 
wskazuje na konieczność zapewnienia grupie dziecięcej opieki wychowawczej. 
 
Nauczycielka poza obowiązującym wymiarem pracy z dziećmi ma obowiązek: 

1) Brać udział w przygotowaniu uroczystości organizowanych dla dzieci i przez dzieci, 
2) Uczestniczyć  w tych uroczystościach. 
3) Brać udział w naradach roboczych, posiedzeniach rad pedagogicznych, konferencjach 

metodycznych, szkoleniach mających na celu podnoszenie wiedzy pedagogicznej. 
4) Organizować zebrania z rodzicami. 
5) Odpowiada za powierzony jej sprzęt i pomoce. O każdym zniszczeniu lub 

uszkodzeniu winna zawiadomić dyrektora. 
6) Prowadzić ewidencję zabawek i  protokoły kasacji w swojej grupie. 

 
Szczegółowe obowiązki nauczyciela zawarte są w § 15 niniejszego statutu. 
 
 
Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników administracji i obsługi znajdują się w 
teczkach akt osobowych. 
 
Do obowiązków pomocy nauczycielki - należy między innymi 
1) Obowiązki ogólne: 
- Spełnia czynności opiekuńcze  i obsługowe w stosunku do dzieci, polecone przez nauczyciela 
grupy dzieci trzyletnich oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia, 
- Ściśle przestrzega postanowień regulaminu pracy, przepisów BHP i ppoż. 
2) Obowiązki szczegółowe 
- zajmuje się dziećmi wymagającymi natychmiastowej opieki i pomocy  
- pomaga nauczycielce podczas prowadzenia pracy z dziećmi, 
- ubieranie, rozbieranie, mycie, karmienie dzieci, 
- wspólnie z nauczycielką dba o ich zdrowie, bezpieczeństwo oraz estetyczny wygląd, 
- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. SANEPiD, 
- pomaga nauczycielce podczas spacerów, wycieczek i uroczystości przedszkolnych, 
- nakrywa do posiłków zgodnie z zaleceniami nauczycielki, 
- pomaga w estetycznym urządzaniu Sali, 
- utrzymuje porządek w kącikach z zabawkami, 
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- utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb, 
- wykonuje polecenia nauczycielki i jest do jej dyspozycji, 
- wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
- zobowiązana jest do taktownego , kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców  
  i współpracowników, wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy. 
- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy   
   placówki oraz Kodeksu Pracy. 
 
Do obowiązków starszego intendenta należy m. innymi: 
1) Obowiązki ogólne: 
- prowadzi zaopatrzenie placówki, 
- kieruje i sprawuje nad żywieniem w placówce, 
- przestrzega przepisów bhp, p.poż., SANEPiD, regulaminu pracy 
 2) Obowiązki szczegółowe 
 - dokonuje zakupów artykułów żywnościowych, papierniczych, gospodarczych oraz odzież 
ochronną, 
 -  sporządza raporty żywieniowe oraz monitoruje wysokość stawki żywieniowej,           
- prowadzi obowiązującą dokumentację zgodnie z przepisami, 
- uczestniczy w planowaniu i układaniu jadłospisów oraz podaje ich treść na okres 10 dni, 
- sprawuje nadzór nad żywieniem w Zespole oraz nad przygotowaniem posiłków, dbając o ich 
wartość kaloryczną i zgodność z normami żywienia zbiorowego dzieci, 
- prowadzi magazyn i utrzymuje go  w należytej czystości, 
- pobiera odpłatności oraz inne składki zgodnie z poleceniem dyrektora, 
- sporządza raporty kasowe, 
- sporządza czeki gotówkowe, 
- podejmuje gotówkę oraz dokonuje wpłaty gotówki na właściwe rachunki bankowe, 
- przy wykonywaniu obowiązków stosuje ściśle zasady ujęte w instrukcji obiegu dokumentów 
finansowo – księgowych, 
- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora 
  wynikających z organizacji pracy placówki oraz Kodeksu Pracy. 
 
Do obowiązków głównego księgowego zgodnie z art. 51 Ustawy o finansach publicznych 
należy m. innymi: 
 
- prowadzenie rachunkowości jednostki, 
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, 
- dokonywanie wstępnej kontroli :  

· zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem 
finansowym, 

· kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji 
gospodarczych i finansowych 

- opracowanie planów finansowych przy współudziale dyrektora placówki, 
- terminowe wykonywanie wszelkich czynności, 
- ścisła współpraca z dyrektorem, Urzędem Miasta oraz innymi instytucjami, 
- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. SANEPiD, 
- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających  
   z organizacji pracy placówki oraz Kodeksu Pracy. 
Do obowiązków pielęgniarki - opiekunki dziecięcej należy m. innymi: 
 
- dbanie o zdrowie dzieci, karmienie, przewijanie, mycie, układanie do   snu, codzienne  
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   mierzenie temperatury ciała, 
- odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w sali, i na spacerach, 
- organizowanie pracy opiekuńczo - wychowawczej opartej na pełnej 
   znajomości dziecka i jego środowiska, 
- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. SANEPiD, 
- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji  
   pracy placówki oraz Kodeksu Pracy. 
Do obowiązków woźnej oddziałowej należy między innymi: 
     1) Obowiązki ogólne 
- utrzymuje w należytej czystości przydzielone jej pomieszczenia i sprzęt, 
- przestrzega postanowienia regulaminu pracy, przepisy bhp, p.poż. SANEPiD, 
   

2) Obowiązki szczegółowe 
 
- utrzymuje w należytej czystości i pilnuje porządku w powierzonych jej pomieszczeniach, 
- utrzymuje w czystości i sprawności zabawki oraz odkaża je w miarę potrzeb, 
- pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych, 
- przygotowuje jadalnię do posiłków oraz przydziela porcje zgodnie z zapotrzebowaniem  
  dziecka, porządkuje jadalnię  po posiłkach, 
- współpracuje z nauczycielką i jest do jej dyspozycji, 
- uczestniczy w zajęciach z dziećmi, przy których wymagana jest pomoc, 
- wspólnie z nauczycielką dba o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
- zobowiązana jest do taktownego, kulturalnego stosunku wobec dzieci, rodziców  
   i współpracowników, 
- wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy, 
- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy  
   placówki oraz Kodeksu Pracy. 
Do obowiązków szefa kuchni należy między innymi: 
1) Obowiązki ogólne 
- przygotowuje posiłki zgodnie z normami żywienia dzieci,  
- przestrzega postanowienia regulaminu pracy, przepisów bhp, p.poż. SANEPiD, 
 
2) Obowiązki szczegółowe 
- przyrządza punktualnie posiłki w sposób zgodny z normami żywienia oraz zasadami  
   higieny, 
- bierze udział w ustalaniu jadłospisów, 
- pobiera produkty z magazynu, kwituje ich odbiór i dba o racjonalne ich zużycie, 
- wydaje porcje zgodnie z normami żywnościowymi, 
- utrzymuje w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dba o czystość pomieszczeń  
  kuchennych, 
- wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy, 
- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy  
   placówki oraz Kodeksu Pracy. 
Do obowiązków kucharza należy m. innymi: 
1) Obowiązki ogólne 
- pomaga w przygotowywaniu posiłków, oraz w pracach kuchennych, 
- utrzymuje w należytej czystości pomieszczenia zaplecza kuchennego oraz powierzony  
   sprzęt 
- przestrzega przepisy bhp, p.poż. SANEPiD, oraz postanowienia regulaminu pracy, 
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2) Obowiązki szczegółowe 
- utrzymuje w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne, 
- wykonuje czynności pomocnicze w procesie przygotowania i przyrządzania posiłków, 
- wykonuje czynności zlecone przez szefa kuchni, 
- utrzymuje w stanie używalności naczynia i sprzęt stanowiący wyposażenie kuchni, 
- wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy, 
- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy  
   placówki oraz Kodeksu Pracy. 

 
 
 
 
Do obowiązków pracownika do prac ciężkich należy między innymi: 
 
1) Obowiązki ogólne 
 - konserwuje sprzęt w Zespole i w ogrodzie, 
- wykonuje cięższe prace gospodarcze, 
- utrzymuje w należytej czystości przydzielone pomieszczenia i sprzęt, 
- przestrzega przepisy bhp, p.poż. SANEPiD, oraz postanowienia regulaminu pracy, 
 
2)  Obowiązki szczegółowe 
- czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem urządzeń grzewczych oraz innych (zgodnie 
  z przepisami oraz instrukcją obsługi), przestrzegania terminów przeglądów, konserwacji, 
- utrzymuje w należytej czystości pomieszczenia kotłowni, 
- dokonuje naprawy, konserwacji sprzętu na terenie placówki, 
- dba o należytą czystość otoczenia placówki, 
- dba o estetykę ogrodu i otoczenia, 
- utrzymuje w czystości zewnętrzne schody, 
- w zimie odśnieża przynależny do Zespołu odcinek chodnika i ulicy, 
- pilnuje porządku, 
- wspólnie z innymi pracownikami dba o przyjazną atmosferę w pracy, 
- wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy  
   placówki oraz Kodeksu Pracy. 

 
6. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do: 
1) wykonywania wszelkich czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, które 
wynikają z potrzeb placówki, 
2) troszczenia się o mienie placówki, 
3) nieujawniania opinii w sprawach przedszkola i żłobka osobom nieupoważnionym 
    i niezatrudnionym w przedszkolu z wyjątkiem władz oświatowych i upoważnionych 
   czynników społecznych, 
4) przestrzegania dyscypliny służbowej polegającej na: 
a) realizowaniu pełnych godzin pracy wyznaczonych w harmonogramie, nie 
spóźnianiu się do pracy i nie opuszczaniu stanowiska pracy przed wyznaczonym 
czasem, 
b) codziennym podpisywaniu listy obecności, 
c) usprawiedliwianiu u dyrektora Zespołu nieobecności w pracy w ciągu 2 dni, 
d) wykonywaniu pracy sumiennie i skrupulatnie, 
e) zgłaszaniu administracji przedszkola zaistniałych szkód w sprzęcie, 
f) nie wynoszeniu potraw, żywności przeznaczonej do konsumpcji własnej, 
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g) czystym i nienagannym ubiorze na terenie przedszkola, 
h) poddawaniu się okresowym badaniom lekarskim, stanowiącym podstawę do 
przyjęcia i wykonywania pracy. 
7. Wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo i zdrowie dzieci. 
Każdy pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz 
stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa. 
8. Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Postanowienia 
szczegółowe dla poszczególnych stanowisk pracy są opracowane i zamieszczone 
w teczkach akt osobowych każdego pracownika. 
 

§ 12. 
 
1. W Zespole utworzone jest stanowisko wicedyrektora. Powołania i odwołania 
wicedyrektora dokonuje dyrektor placówki po zasięgnięciu  opinii organu prowadzącego i 
Rady Pedagogicznej.  
2. Wicedyrektor podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola 
3. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji 
pomiędzy nim a dyrektorem: 

- sprawuje nadzór pedagogiczny  
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji 
- kieruje placówką pod nieobecność i w zastępstwie dyrektora, 

Do obowiązków wicedyrektora należy: 
                - organizowanie i realizowanie podstawowej funkcji przedszkola:  opiekuńczej, 
wychowawczej i dydaktycznej; 
pomoc nauczycielom w  realizacji ich zadań  i doskonaleniu zawodowym; 
- dokonywanie projektu oceny i przekazywanie tej informacji dyrektorowi przedszkola, 
- organizowanie zastępstw doraźnych i prowadzenie księgi zastępstw, 
- przewodniczenie komisji wypadkowej  i prowadzenie dokumentacji związanej z wypadkiem 
w pracy, 

-  prowadzenie zarządzonej inwentaryzacji, przeprowadzanie inwentaryzacji 
środków trwałych, 

 
 

- wykonywanie pracy biurowej związanej z bieżącą działalnością placówki, a 
szczególnie zleconej przez dyrektora, 
- dysponowanie środkami finansowymi placówki w przypadku nieobecności   
dyrektora  i   ponoszenie pełnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie, 
- prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 
- przestrzeganie przepisów bhp, p.poż. SANEPiD, 
- wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora 
wynikających z organizacji pracy placówki,  
4. Dyrektor może odwołać nauczyciela ze stanowiska wicedyrektora w 
przypadku: 
1) złożenia przez niego rezygnacji, 
2) ustalenia negatywnej oceny wykonywania powierzonych zadań, 
3) utraty zaufania. 

 
 

§ 13. 
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1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece  jednego lub dwóch     nauczycieli zależnie 
od czasu pracy oddziału i realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców a 
także możliwości organizacyjnych przedszkola.. 
2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
nauczycielki prowadzą dany oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 
 

§ 14 
 
Zespół Przedszkolno – Żłobkowy  nie jest przedszkolem integracyjnym. Nie jest także 
przedszkolem ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi. 
 
 

§ 15 
 
1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z 
dziećmi w wieku przedszkolnym. W żłobku zatrudniona jest pielęgniarka sprawująca funkcję 
opiekunki dziecięcej i dyplomowana opiekunka dziecięca Nauczyciel i opiekunka dziecięca w 
swoich działaniach wychowawczo – dydaktycznych i opiekuńczych kieruje się przede 
wszystkim dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i bezpieczeństwo a także szanuje godność 
dziecka. 
2. Nauczyciel wspiera rozwój i aktywność poznawczą dziecka nastawioną na poznawanie 
samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturalnej i przyrodniczej 
wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 
3. Nauczyciel odpowiedzialny jest za jakość i wyniki prowadzonej pracy wychowawczo - 
dydaktycznej 
4. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli: 
1)  Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z  wychowanków i dostosowuje metody i 
formy pracy do jego możliwości. 
2) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 
strony dyrektora, swojego opiekuna stażu oraz innych nauczycieli. 
3) Nauczyciel w pracy edukacyjno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, 
pedagogiem oraz innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów, 
4) nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne i diagnozę, 
5) nauczyciel współpracuje z rodzicami dzieci w celu ujednolicenia oddziaływań 
wychowawczych i edukacyjnych, 
6) Nauczyciel utrzymuje stały kontakt z rodzicami dziecka oraz udziela rzetelnych  informacji  
na jego temat, rozmawia o jego zachowaniu i rozwoju. 
 
Do zadań nauczyciela związanych z współdziałaniem z rodzicami w sprawach 
wychowania i nauczania dzieci należy 
1) Współdziałanie rodziców i nauczycieli ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków 
rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu placówki,  
2) Informowanie  rodziców o postępach dziecka zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę 
Pedagogiczną lub w formie zaproponowanej przez rodzica. 
3) Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 
wychowawcze organizowane są przez nauczycieli zgodnie z planem współpracy z rodzicami 
opracowanym przez nauczycieli danego oddziału przyjętym na dany rok szkolny  
w uzgodnieniu z rodzicami,  
4) Podejmowanie wspólnie z rodzicami działań mających na celu wzbogacanie  
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i doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne 
Zasady przepływu informacji: 
- zebrania grupowe co najmniej 2 razy w roku; 
- konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą 
na życzenie rodzica; 
- zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci; 
- kąciki informacyjne dla rodziców w szatni przedszkolnej – informacje z zakresu 
psychologii, pedagogiki ( ulotki, opracowane przez nauczycielkę artykuły); 
- zajęcia otwarte dla rodziców z udziałem dzieci; 
- harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami 
dziecka. 
5) Opracowanie przy współpracy z rodzicami rocznego planu współdziałania w oddziale  
w celu stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom, udzielania pomocy  
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, a tym samym podnoszenia poziomu 
edukacyjnego placówki. 
6)  Umożliwienie rodzicom korzystania z ich prawa do: 
a) znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego  
w danym oddziale i rocznego planu pracy przedszkola, z którym są zapoznawani na 
pierwszym w roku szkolnym zebraniu  organizowanym przez dyrektora, 
 b) znajomości tematów i treści planów miesięcznych w danym oddziale, z którymi są 
zapoznawani w trakcie zebrań grupowych i na bieżąco poprzez zamieszczane na tablicy 
ogłoszeń w szatni zamierzenia wychowawczo – dydaktyczne,  
c) decydowania o kierunku wychowania dziecka w tym również religijnego,  
d) otrzymywania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowań i rozwoju 
poprzez: 
-  obserwowanie udziału dziecka w zajęciach otwartych organizowanych przez nauczycieli,  
-  uzyskiwania od nauczyciela w kontaktach indywidualnych informacji na temat postępów 
edukacyjnych dziecka, jego sukcesów i trudności oraz przejawianych zachowań , zarówno 
pozytywnych jak i negatywnych, 
-  zapoznanie z wynikami prowadzonej obserwacji dziecka zakończonej analizą i oceną 
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza dojrzałości) , 
-   udostępnianie  kart pracy dziecka i teczki jego prac plastycznych.. 
- wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących 
rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych,  
    
 Placówka jest dla rodziców terenem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje 
zawodowe czy wynikające z indywidualnej pasji i zainteresowań umiejętności rodziców 
mogą być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych, 
 
Do zadań nauczyciela związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo 
– edukacyjnej oraz odpowiedzialnością za jej jakość należy:  
 
1. Aktywny udział w opracowaniu programu rozwoju przedszkola 
1) miesięczne plany pracy odzwierciedlają założenia zawarte w rocznym programie oraz 
zawierają zadania i treści programu wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę 
programową realizowanego w danym oddziale, sposoby ich realizacji określające 
dostosowane do nich formy i metody z uwzględnieniem warunków, potrzeb i możliwości 
rozwojowych dzieci, 
2) miesięczne plany są opracowywane przez danego nauczyciela oddziału po konsultacji  
z koleżanką współpracującą w grupie. 
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2.Przedstawienie dyrektorowi wybranego lub opracowanego programu. 
 
3.Prowadzenie na bieżąco dokumentacji pedagogicznej: 
1) dziennik  zajęć 
2) arkusz obserwacji i diagnozy, 
3) miesięczne plany pracy z dziećmi, 
4) plany współpracy, konsultacji z rodzicami oraz dokumentacji potwierdzającej, 
5) dzienniki pracy indywidualnej stymulującej, rozwijającej, korygującej rozwój  dzieci, które 
wymagają wsparcia, 
6) dzienniki zajęć indywidualnych z dziećmi zdolnymi. 
7) zeszyty spotkań, zebrań z rodzicami. 
 
4.Ustawiczne samokształcenie i doskonalenie zawodowe poprzez: 
1) udział w kursach, konferencjach metodycznych, zespołach samokształceniowych, 
2) udział w spotkaniach z różnymi specjalistami w formie wykładów, seminariów, zajęć o 
charakterze warsztatowym, kursach doskonalących organizowanych przez instytucje do tego 
uprawnione, 
3) czytanie na bieżąco literatury dotyczącej problematyki rozwoju i edukacji dzieci w wieku 
przedszkolnym, 
4) wymianę doświadczeń zawodowych z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć 
koleżeńskich, 
5) wspólne rozwiązywanie problemów występujących w placówce. 
 
 Do zadań nauczyciela należy także planowanie własnego rozwoju zawodowego oraz 
branie czynnego udziału w pracach Rady Pedagogicznej i realizowanie jej uchwał.  
 
Prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej oraz odpowiedzialność za 
jakość i wyniki a także za bezpieczeństwo powierzonych pod opiekę dzieci, a zatem: 
1) wspieranie rozwoju aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie samego 
siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogacanej o zasób 
własnych doświadczeń, 
2) kierowanie się w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych  
i opiekuńczych dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, a także szanownie godności osobistej 
wychowanka,  
3) kierowanie działalnością dziecka przez: 
a) organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych, 
b) dostarczanie treści, 
c) stosowanie różnorodnych form i metod pracy z dzieckiem,  
4) podejmowania działań wychowawczo-dydaktycznych opierających się na: 
a) stawianiu diagnozy pedagogicznej opartej na obserwacji rzeczywistych zachowań dziecka, 
b) przekładaniu zadań programowych na sytuacje wychowawczo-edukacyjne dla 
poszczególnych dzieci z uwzględnieniem przy tym ich rzeczywistych potrzeb, 
c) kontroli opartej na obserwacji procesu wychowawczo- dydaktycznego i porównaniu 
wyników ze stanem wyjściowym,  
5) dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci podczas pobytu w przedszkolu ze szczególnym 
uwzględnieniem wycieczek, spacerów, pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym zgodnie z 
przepisami prawa i regulaminami wewnętrznymi,  
6) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań przez : 
a) wzbogacanie warsztatu pracy, 
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b) szanowanie indywidualności dzieci,  
c) wprowadzania zmian do swojej pracy, poszukiwanie pomysłów wzmacniających 
aktywność dziecka oraz jego zainteresowań. 
 
Do zadań nauczyciela należy również prowadzenie obserwacji pedagogicznych i ich 
dokumentowanie zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w 
szkole ( diagnozą przedszkolną).  
 
1. Prowadzenie dokumentacji obserwacji pedagogicznej ma na celu:  
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci,  
2) prowadzenie bieżącej diagnostyki,  
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej  
z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenie kierunków pracy z dzieckiem 
2. Nauczyciel zobowiązany jest do dokumentowania prowadzonych obserwacji 
pedagogicznych 
1) wybór arkuszy obserwacji dla poszczególnych grup wiekowych zatwierdzonych uchwałą 
rady pedagogicznej na spotkaniu sierpniowym przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego, 
2) dyskretnie prowadzona obserwacja w warunkach naturalnych i miejscu, gdzie na co dzień 
przebywa dziecko. 
3) zapis obserwacji i pracy indywidualnej z dzieckiem musi zawierać datę wpisu i podpis 
osoby dokonującej wpisu. 
4)  z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie pierwszej 
szkoły podstawowej nauczyciel przeprowadza analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w 
szkole tzw. diagnozę przedszkolną. Celem takiej analizy jest  zgromadzenie informacji , które 
mogą pomóc: 
a) rodzicom w poznaniu stanu gotowości  swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podst.,  
b) nauczycielowi przedszkola przy opracowaniu indywidualnego programu rozwoju dziecka, 
c) pracownikom poradni psychologiczno – pedagogicznej  w razie potrzeby pogłębionej 
diagnozy związanej  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
 
 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 
 

§ 16. 
 
1. Do Zespołu uczęszczają dzieci od 20 tygodnia do 6 lat. 
2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem 
przedszkolnym  może być objęte dziecko w wieku powyżej  6 lat,  nie dłużej jednak niż do 
końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  8 lat. Obowiązek 
szkolny tych dzieci może być odroczony  do końca roku szkolnego  w roku kalendarzowym,  
w którym dziecko kończy 8 lat. 
3. W szczególnie uzasadnionych  przypadkach do przedszkola może zostać przyjęte dziecko, które 
ukończyło 2,5 roku życia gdy: 
1) zaspokojone zostały potrzeby dzieci w wieku 3 – 6 lat, 
2) placówka dysponuje wolnymi miejscami, 
3) do przedszkola uczęszcza rodzeństwo. 
4. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
5. Dyrektor kontroluje spełnianie przez dziecko 5 i 6 letnie  obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego  poprzez egzekwowanie usprawiedliwienia przez rodziców nieobecności dziecka 
w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% 
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6. Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola i żłobka jest zameldowanie dziecka w Kłodzku. 
Przyjęcie do przedszkola odbywa się na podstawie „Karty zgłoszenia". 
Rekrutacja prowadzona jest od 01 marca do 31 marca i odbywa się na zasadach powszechnej 
dostępności.  
7. W przypadku, gdy liczba chętnych jest większa niż liczba miejsc dyrektor 
powołuje Społeczną Komisję Kwalifikacyjną, której będzie przewodniczył, w skład której 
wchodzą: 

- przedstawiciel rady rodziców, 
- przedstawiciel rady pedagogicznej, 

8. Do Zespołu przyjmowane są w pierwszej kolejności: 
- dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, 
- dzieci, których rodzice oboje pracują lub studiują ( studia dzienne), 
- dzieci matek lub ojców samotnie je wychowujących, 
- dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub   
   umiarkowany stopień  niepełnosprawności, całkowitą niezdolność do  
   pracy lub niezdolność do samodzielnej egzystencji, 
- dzieci z rodzin zastępczych, 

              - dzieci, które kontynuują edukację w naszej placówce, 
- dzieci, których rodzeństwo już uczęszcza do naszej placówki, 
- dzieci zameldowane w Gminie Miejskiej  Kłodzko, 
- inne określone potrzebami przedszkola i żłobka. 

9. Wychowanek ma prawo do : 
- właściwego, zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczego 

i dydaktycznego zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej określonej przez 
ramowy rozkład dnia, 

- ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź 
psychicznej oraz ochrony jego godności osobistej, 
- życzliwego i podmiotowego traktowania. 

10.  Dziecko ma prawo do korzystania z porady specjalistów z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej za zgodą rodziców. 
11. Dziecko ma prawo do ukierunkowanego rozwoju zdolności i zainteresowań. 
12. W Zespole nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej. 
 
Skreślenie dziecka z listy  przedszkola i żłobka 
 
Wychowanek może być skreślony z listy przyjętych do przedszkola w przypadku: 
1)   na wniosek rodziców, 
2) zalegania z opłatami przez dwa okresy płatności 
3) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w Zespole 

obejmującej co najmniej 30 dni 
4) powtarzającego się nieprzestrzegania przez rodziców rozkładu dnia (godziny 

przyprowadzania i odbierania dziecka) 
5) częstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 

własnemu  i innych dzieci, mimo zastosowania poniższej procedury: 
a) indywidualna terapia prowadzona przez  nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w formie 

zajęć indywidualnych i grupowych, 
b) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna w specjalistycznych instytucjach, 
c) rozmowy z dyrektorem Zespołu. 
6)  Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.  
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7)  Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 

§ 17. 
 

1. Zespół prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej Zespołu określają odrębne przepisy. 
 
 
 
Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
Traci moc statut Zespołu Przedszkolno – Żłobkowego nr 1 z 08 lutego2008r. 
 
 
 
 
 
 
Data uchwalenia 31 sierpnia 2011r. 
 
 

 
 
 
 

 


