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Statut  Niepublicznego Przedszkola z Grupą Żłobkową  

„MISIOWA  AKADEMIA”   

w Chojnicach  

 

 

ROZDZIAŁ  I 

Założenia Ogólne  

 

§ 1 

 

     1. Przedszkole z grupą żłobkową jest placówką niepubliczną.  

     2. Placówka posługuje się nazwą : 

Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkową „Misiowa Akademia”  

Adres: 89-600 Chojnice ul. Kardynała Wyszyńskiego 8 

Przedszkole prowadzi mgr Iwona Szmaglińska  , pełniąca funkcję dyrektora przedszkola na 

podstawie wpisu do ewidencji działalności oświatowej prowadzonej przez  Urząd Mi ejski w 

Chojnicach  Wydział Edukacji i  Zdrowia  pod numerem   28/W.E. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty w Gdańsku  

      5. Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkową „Misiowa Akademia” działa      

            na podstawie: 

- Ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991r. art. 82 -9 (  Dz. U. Nr 67, poz.329 z 

późniejszymi zmianami ),  

- Ustawy z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej ( Dz. U.  Nr 91 , poz. 408 

z późniejszymi zmianami),  

- Ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy ( Dz.  U. Z 1998 r. z późn. zmianami),  

- Podstawy programowej wychowania w przedszkolu,  

-  Statutu Przedszkola 
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ROZDZIAŁ  II 

 

Cele i zadania przedszkola  

 

 

§ 2 

 

1.  Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej              

podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności: 

 zapewnia dziecku warunki niezbędne do jego rozwoju w oparciu o zasady 

tolerancji, sprawiedliwości zgodnie z Powszechną Deklaracją Praw Człowieka 

oraz Międzynarodową Konwencją praw Dziecka.  

 umożliwia dzieciom po dtrzymywanie tożsamości narodowej i etnicznej.  

 na życzenie rodziców dzieci organizuje się zajęcia z religii na terenie placówki.  

 umożliwia korzystanie z pomocy specjalistów Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej dla dzieci uzdolnionych oraz wykazujących op óźnienia, w celu 

przebadania ich przez psychologa, pedagoga, logopedę dla ustalenia prawidłowych 

kierunków pracy. 

 przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne  na podstawie orzeczenia 

lekarza leczącego i opinii Poradnia Psychologiczno – Pedagogicznej o zdolności 

dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej.  

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad wychowankami w czasie ich pobytu w 

przedszkolu, w trakcie wycieczek, spacerów. W czasie wycieczki poza terenem 

miasta do opieki nad dziećmi angażowani są rodzice : na 10 wychowanków 1 

opiekun. 

 

Cele 

 

§ 3 

 

1.  Celem Przedszkola jest: 

 objęcie opieką wszystkich dzieci, zapewnienie im  optymalnych warunków 

dla prawidłowego ich rozwoju,  
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 stymulowanie rozwoju wychowanka, 

 kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka, 

 współdzia łanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych, 

 przygotowanie dzieci do pojęcia nauki szkolnej.  

 

Zadania 

 

§ 4 

 

1.  Najważniejsze zadania przedszkola to:  

 rozpoznawanie potrzeb i możliwości fizycznych i psychicznych dzieci 

(prowadzenie obse rwacji pedagogicznej i jej dokumentowanie),  

 poznanie środowiska rodzinnego wychowanka (warunki materialne, 

mieszkaniowe, stosunki rodzinne, metody oddziaływań wychowawczych 

rodziców), 

 odbywanie grupowych i indywidualnych spotkań z rodzicami w celu 

przekazana informacji o dzieciach oraz o sprawach dotyczących życia w 

placówce, 


 

podnoszenie kultury pedagogicznej rodziców poprzez indywidualne rozmowy i 

zachęcanie do korzystania z biblioteki pedagogicznej przedszkola,  

 prowadzenie pedagogizacji na zebraniach grup owych. 

 ponadto dziecko powinno być przyprowadzone i obierane przez rodziców 

(opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo.  

 dzieci powyżej 13-go roku życia mogą odbierać młodsze rodzeństwo z 

placówki za pisemna zgodą rodziców,  

 nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie w stanie wskazującym na 

spożycie alkoholu lub osobie, którą pozbawiono praw rodzicielskich, bądź je 

ograniczono, co musi być udokumentowane sentencją w decyzji wyroku sądu.  

 

 

 

 

§ 5 
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1.    Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:  

 8 sal przedszkolnych dziennego pobytu dzieci,  

 kuchnię 

 pomieszczenia administracyjno -gospodarcze, 

 szatnie dla dzieci i personelu,  

 pokój do zajęć indywidualnych,  

 łazienki dla dzieci przy salach zajęć.  

2.   Dzieci mają możliwość codzie nnego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio 

dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.  

3.

   Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy 

codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.  

 

 

ROZDZIAŁ  III 

 

Organy przedszkola  

 

§ 6 

 

1.  Organami przedszkola są : 

A)  dyrektor przedszkola 

B)  Rada Pedagogiczna 

C)  Rada Rodziców 

2.  Każdemu z organów zapewnia się możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w granicach swoich kompetencji, umożliwia się rozwiązywani e sytuacji 

konfliktowych wewnątrz placówki oraz zapewnia bieżącą wymianę informacji o 

podejmowanych i planowanych działaniach.  

 

 

Ad. 1.A)  

Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy 

przedszkola, a w szczególności: 
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1.    Jest bezpośrednim przełożonym nauczycieli i pozostałych pracowników.  

2.    Tworzy warunki do realizacji zadań opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycznych. 

3.    Kształtuje twórczą atmosferę pracy w przedszkolu, tworzy właściwe warunki i atmosferę 

pracy. 

4.  Współdziała w Radą Miejską w zakresie realizacji zadań wymagających takiego 

współdziałania.  

5.   Przedkłada do zaopiniowania Radzie Rodziców , a następnie do zatwierdzenia Radzie 

Pedagogicznej projekty planów pracy, zapoznaje ze sposobami ich realiz acji. 

6.    Wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa.  

7.    Sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami.  

8.

    Organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.  

9.     Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań oraz ich doskonaleniu 

zawodowym. 

10.   Realizuje zadania związane z oceną pracy nauczycieli oraz opieką nad nauczycielami 

rozpoczynającymi pracę w zawodzie określone w odrębnych przepisach.  

11.   Załatwia sprawy osobowe pracowników przedszkola.  

12.   Określa zakres odpowiedzialności materialnej pracowników, zgodnie z przepisami 

Kodeksu Pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków.  

13.   Współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi, działającymi na terenie 

przedszkola . 

14.    Zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy .  

15.    Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników przedszkola ustalonego porządku oraz 

dbałość o czystość o estetykę, dyscyplinę pracy. 

16.    Organizuje działalność administracyjno – obsługową. 

17.    Organizuje wyposażenie przedszkola w środki dydaktyczne i sprzęty. 

18.    Dyrektor przedszkola sprawuje bezpośredni nadzór nad prawidłową realizacją zadań 

zleconych nauczycielom. 

19.    Udziela kar porządkowych zgodnie z Kodeksem Pracy. 

20.    Dokonuje zmian w statucie. 

 

Ad.1. B)  

a) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.  
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b) Rada w formie uchwały zatwierdza, opiniuje, wnioskuje w sprawach związanyc h z 

działalnością wychowawczą, opiekuńczą, dydaktyczną i organizacyjną przedszkola.  

c)   W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: 

 dyrektor jako przewodniczący, 

 wszyscy nauczyciele. 

d) Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o regulamin rady pedagogicznej i statut 

przedszkola, 

f)  uchwały podejmowane na posiedzeniu zatwierdzane są poprzez głosowanie tajne lub 

jawne większością głosów. ( w obecności co najmniej 2/3 jej członków),  

g)   posiedzenia Rady Pedagogicznej objęte są tajemnica służbową,  

h) 

 termin zwołania Rad y Pedagogicznej powinien być podany, w miarę możliwości, na 

tydzień przed posiedzeniem,  

i)   osoba zwołująca Radę pedagogiczną powinna podać wcześniej zagadnienia do 

dyskusji na zaplanowane posiedzenie,  

j)   w zebraniach Rady Pedagogicznej lub w określonyc h punktach programu tych zebrań 

mogą uczestniczyć z głosem doradczym goście zaproszeni w jej imieniu przez 

przewodniczącego: 

 lekarz lub inny pracownik służby zdrowia,  

 przedstawiciele organizacji społecznych i samorządu lokalnego,  



 przedstawiciele Rodziców,  pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

(psycholog, pedagog) 

 pracownicy administracji i obsługi przedszkola.  

k)  Rada zatwierdza: 

 roczny plan pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej przedszkola, 

 ustala organizacje doskonalenia zawodowego nauczycieli, 



 podejmuje uchwały dotyczące prowadzenia w przedszkolu eksperymentów, innowacji 

i przedstawia na zebraniu ogólnym rodziców,  

  plan  zajęć dodatkowych , finansowanych z opłat rodziców.  

l) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o usunięciu z listy wy chowanków dziecka, które 

zagraża bezpieczeństwu innych dzieci w grupie.  

 

Ad.1. C)  

 W przedszkolu działa Rada Rodziców, która posiada następujące kompetencje :  
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opracowuje i zatwierdza regulamin rady,  

 opracowuje i zatwierdza plan pracy na dany rok,  

 występuje do innych organów działających w  przedszkolu z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, 

 bierze udział w ustalaniu wysokości stawki żywieniowej,   

 

 opiniuje plan pracy przedszkola, projekty innowacji pedagogicznych i inne sprawy 

istotne dla przedszkola,   

 

 W skład Rady Rodziców wchodzą rodzice wybrani przez ogół rodziców na zebraniu 

oddziałowym  ( 1 -osobowa reprezentacja z każdej grupy ),  

 

 

Rodzice Wychowanków Przedszkola  

 

 

§ 7 

 

   1.   Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sp rawie wychowania i kształcenia dzieci. 

   2.   Rodzice mają prawo do:  

 znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów 

miesięcznych w danym oddziale,  

 uzyskania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i 

rozwoju, 

 dokładnej znajomości „Statutu” oraz wglądu do niego zgodnie z życzeniem 

u dyrektora przedszkola, 

 wspierania i finansowania przedszkola,  

   3.  Przedszkole organizuje spotkania z rodzicami stwarzając możliwość wymiany informacji      

oraz dyskusji na tematy wychowawcze. 
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§ 8 

 

Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:  

 

 dają każdemu możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji określonych ustawą i zawartych w statucie Przedszkola, 

 zapewniają bieżącą wymianę informacji pomięd zy sobą. 

 

 

                                        ROZDZIAŁ IV 

 

Organizacja pracy  

 

§ 9 

 

1.  Przedszkole Niepubliczne z Grupą Żłobkową „Misiowa Akademia”  ustala czas pracy 

na 12 godzin dziennie i zapewnia opiekę dzieciom w wieku od 2,5 roku do 6 -lat. 

2. Grupa liczy maksymalnie 30 osób  

 

3. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne  fizycznie  według 

orzeczenia poradni  psychologiczno – pedagogicznej, jeżeli pozwalają na to warunki lokalowe. 

Przedszkole nie organizuje opieki dla dzieci z inna niepełn osprawnością.  

 

4. W Przedszkolu w razie potrzeby może być organizowana grupa żłobkowa dla dzieci w 

wieku 1,5-2,5 lat, licząca do 15 dzieci, mająca na celu złagodzenie warunków adaptacji w 

Przedszkolu. 

 

5. Przedszkole świadczy usługi opiekuńczo – wychowawcze przez cały rok szkolny, 

który obejmuje okres od dnia    01 września do dnia 31 sierpnia, przy czym w miesiącach 

lipcu lub sierpniu następować będzie w każdym roku przerwa wakacyjna (cały miesiąc 

kalendarzowy), której termin ustala Dyrektor Przedszkola.  

 

6. O terminie przerwy wakacyjnej Dyrektor Przedszkola zawiadomi w formie ogłoszenia 

wywieszonego w korytarzu  Przedszkola na tzw. „Tablicy ogłoszeń” w terminie nie później 

niż na 3 miesiące przed pierwszym dniem rozpoczęcia przerwy.  

 

 7.  Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 01 września każdego roku, a kończy się z dniem 

31 sierpnia następnego roku.     
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§ 10 

 

 

1.   Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie.  

 

2.  Wysokość opłat za usługi świadczone przez Przedszkole ustala Dyrektor w oparciu o                                                                        

analizę kosztów utrzymania Przedszkola  i w zależności od zakresu usług określonych 

umową cywilno-prawną zawartą pomiędzy Przedszkolem a rodzicami (opiekunami 

prawnymi) dziecka. 

 

3.    Opłaty za usługi świadczone przez Przedszkole, obejmują następujące , bezzwrotne 

należności: 

a) opłatę stałą; 

b) dodatkowe wynagrodzenie za usługi świadczone ponad normę czasu pracy 

Przedszkola, określoną umową cywilno – prawną zawartą pomiędzy 

Przedszkolem a rodzicami (opie kunami prawnymi) dziecka.  

 

4.   Opłatę czesnego należy uiszczać każdego miesiąca w sposób określony umową 

cywilno-prawną zawartą pomiędzy  Dyrektorem Przedszkola a rodzicami (opiekunami 

prawnymi) dziecka, aż do wygaśnięcia tejże umowy.  

 

 

§ 11 

 

 

1. Przedszkole organizuje w ramach planu zajęć naukę religii dla dzieci , których rodzice 

(opiekunowie prawni) wyrażają taką wolę (w zwykłej pisemnej formie oświadczenia).  

 

2. 

Dzieci, które nie uczęszczają na zajęcia dodatkowe pozostają pod opieka nauczyciela 

prowadzącego grupę. 

 

 

3. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut, 

z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od 

potrzeb dzieci.  

 

 

§ 12 

 

 

Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o podstawę 

programową wychowania przedszkolnego oraz programu wychowania przedszkolnego 

wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez MEN, z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb dzieci.  

 

 

 



 10 

 

 

R O Z D Z I A Ł  V 

 

Prawa i obowiązki pracow ników 

 

N A U C Z Y C I E L E 

 

§ 13 

 

 

1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy o pracę w oparciu o 

obowiązujące przepisy prawa pracy lub inną umowę cywilno – prawną. 

 

2. Warunkiem zatrudniania na stanowisku nauczyciela w Przedszkolu jest p osiadanie 

udokumentowanych kwalifikacji pedagogicznych do nauczania, zgodnie z wymogami 

określonymi  przepisami Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu.  

 

 

3. Czas pracy nauczyciela w Przedszkolu jest określony w umowie o prace. 

 

4. 

Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania zadań zgodnie z zakresem 

obowiązków (czynności) określonym   i przyznanym przez Dyrektora Przedszkola 

oraz innych zadań niż wynikających z zakresu obowiązków (czynności), jeżeli zostały 

polecone przez Dyrektora Przedszkola i są związane z organizacją procesu opiekuńczo 

– wychowawczo –dydaktycznego. 

 

 

5. Wynagrodzenie  nauczyciela określa umowa o pracę lub inna umowa cywilno -

prawna.(np. zlecenia, o dzieło ).  

 

6. Nauczyciela zatrudnionego w placówce obow iązuje tajemnica zawodowa,  dotycząca 

spraw związanych z bezpośrednim funkcjonowaniem prz edszkola oraz jego 

wychowanków (szczególnie jeśli informacje mogą  naruszać dobro osobiste 

wychowanków , ich rodziców, a także nauczycieli pracowników przedszkola 

 

Obowiązki i prawa nauczyciela.  

 

§ 14 

 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest realizacja podstaw programowych, określonych przez 

MEN i S oraz planowanie działań        w oparciu o diagnozę dziecka i program 

nauczania, a także realizacja zadań organizacyjnych, wyznaczonych w planie pracy 

przedszkola, w tym w szczególności:  

- tworzenie odpowiednich warunków i sytuacji wychowawczych w celu rozwijania, 

wzbogacania doświadczeń,    stymulowania rozwoju dziecka,  

- współpraca ze specjalistami w zakresie opieki psychologiczno – pedagogicznej  i 

zdrowotnej, 

- prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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2. Nauczyciel ma prawo do:  

- formułowania  autorskich  programów  nauczania i wychowania, za  zgodą  Dyrektora,  

-decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach pracy.  

 

3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:  

-  życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci za cały czas pobytu dziecka 

w Przedszkolu, w tym w czasie uczestniczenia dziecka w imprezach (zabawach) 

organizowanych przez Przedszkole poza jego terenem oraz za wypadki wynikające z 

niedopełnienia  obowiązków  nauczycielskich w tym zakresie; 

-  racjonalną organizację pracy w grupie ;  

 

 

 

 

 

P R A C O W N I C Y    N I E P E D A G O G I C Z N I 

 

 

§ 15 

 

 

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor Przedszkola na podstawie umowy 

o pracę lub umowy cywilno -prawnej. 

2. Zakres obowiązków (czynności) pracowników niepedagogicznych Przedszkola ustala i 

przyznaje Dyrektor Przedszkola. 

3.

 

Wynagrodzenie pracowników niepedagogicznych (administracji i obsługi) określa 

umowa o pracę lub umowa cy wilno-prawna  

 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

 

Zasady rekrutacji dzieci  

 

 

§ 16 

 

 

1. Przyjęcie dziecka/i do Przedszkola  następuje na podstawie umowy cywilno – prawnej 

zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi opiekunami) lub jednym z rodziców dziecka 

(opiekunów prawnych ) a Przedszkolem, po uprzednim zgłoszeniu dziecka na podstawie tzw. 

„ karty zgłoszenia”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) 

zgłaszanego dziecka lub osobę upoważnioną na piśmie przez co najmniej jednego z rodziców 

(opiekunów dziecka).  

 

2

. Rozwiązanie umowy, o jakiej mowa w ust.2 § 10 niniejszego Statutu, następuje w 

przypadkach przewidzianych tą umową.  
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3.  Dzieci mogą być przyjmowane w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli Przedszkole 

dysponuje wolnym(i) miejscem(ami).  

 

4.   Rozwiązanie umowy cywilno-prawnej przez jedną ze stron umowy, o której mowa w 

ust.2 § 10 niniejszego Statutu, powoduje skreślenie dziecka z listy wychowanków 

Przedszkola, przy czym skreślenie dziecka następuje z dniem wygaśnięcia rozwiązanej 

umowy. 

 

5.  Projekt organizacyjny (wykaz kadry Przedszkola i jej kwalifikacji) opracowuje Dyrektor 

Przedszkola i przekazuje go najpóźniej do dnia 15 lipca każdego roku do Kuratorium Oświaty  

w Gdańsku. 

 

 

 

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI   PRZEDSZKOLAKÓW 

 

 

§ 17 

 

 

  1.   Dziecko ma prawo do: 

1)    pełnego, harmonijnego rozwoju osobowości, winno wzrastać w poczuciu miłości   i      

       zrozumienia;  

2) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo- dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy  

umysłowej;  

3) 

ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

zaniedbania oraz do ochrony  

           w poszanowaniu jego godności osobistej;  

     4)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo- dydaktycznym. 

 

 2.   Do obowiązków dziecka w szczególności należą: 

     1)   szanowanie  swojego kolegi oraz wytworów jego pracy; 

     2)   słuchanie  i reagowanie  na polecenia nauczyciela;  

     3)   przestrzeganie ustalonych zasad w grupie; 

      okazywanie  szacunku nauczycielowi oraz innym osobom;  

      szanowanie  poglądów i przekonań innych osób;  

4)   troska  o zabawki, dbałość o estetyczny wygląd pomieszczeń Przedszkola, 

przeznaczonych do zabaw i nauki dzieci;  

5)   staranność o utrzymanie czystości i porządku na terenie Przedszkola; 

6)   nie oddalanie się od grupy; 

     8)   zgłaszanie  nauczycielowi wszelkich niedyspozycji.  
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§ 18 

 

 

1.  Rodzice (opiekunowie prawni) mają obowiązek przestrzegać zawartą z Przedszkolem 

umowę cywilno-prawną, o jakiej mowa w § 18 ust.1 niniejszego Statutu, oraz postanowie ń 

Statutu Przedszkola. W przypadku sprzeczności treści postanowień umowy cywilno -prawnej 

z  postanowieniami niniejszego Statutu, Strony wiąże umowa cywilno -prawna.  

 

2.    Formą współpracy Przedszkola z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka  

 są konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem Przedszkola lub nauczycielem     

dziecka.                

 

3.    Dziecko powinno być przyprowadzane bezpośrednio do nauczyciela i odbierane od 

pracownika Przedszkola przez co najmniej jednego z rodziców ( opiekunów pr awnych) 

dziecka lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne  bezpieczeństwo dziecka.  

      Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być pełnoletnia oraz trzeźwa, w przypadku            

upoważnienia  niepełnoletniego rodzeństwa odpowiedzialność p onosi rodzic.   

      Upoważnienie wystawia co najmniej jeden z rodziców(opiekunów prawnych)dziecka na      

piśmie z własnoręcznym podpisem, które to upoważnienie zawiera:  

 wskazanie imienia i nazwiska osoby upoważnionej ;  

 wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dowodu, jego numer  i 

ewentualnie seria), którym osoba upoważniona będzie się 

posługiwać podczas odbioru dziecka;  

 podpis rodzica/ów (opiekuna/ów prawnego/ych).  

 

4.   Obowiązkiem rodziców (opiekunów prawnych) jest przyprowadzenie do Przedszkola 

zdrowego dziecka/i.  

      W przypadku istnienia wątpliwości ze strony nauczyciela przyjmującego co do stanu 

zdrowia dziecka/i,  nauczyciel  ma prawo żądać zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia  

pod rygorem odmowy przyjęcia do Przedszkola przez  czas trwania prz eszkody. 

 

5.  W przypadku spóźnienia się rodzica/ów (opiekunów prawnych) po odbiór dziecka po 

godzinach pracy Przedszkola przysługuje dodatkowa opłata określona umową cywilno -

prawną, o jakiej mowa w § 18 ust. 1 niniejszego Statutu.  

 

 

 

PRAWA RODZICÓW 

 

 

§ 19 

 

 

1.  Rodzice mają prawo do:  

a. znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego w 

danej grupie;  

b. uzyskiwania informacji o postępach edukacyjnych dziecka;  

c. udziału w zajęciach otwartych, organizowanych przez Przedszkole. 
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ROZDZIAŁ VII 

 

 

Sposoby pozyskiwania środków na działalność przedszkola  

 

 

§ 20 

 

 

Na fundusz Przedszkola składają się:  

1) wpływy uzyskiwane z opłat dokonywanych przez rodziców(opiekunów prawnych); 

2) 

dotacje z budżetu gminy;  

3) subwencje, darowizny, nawiązki i odpisy podatkowe.  

 

 

 

 

R O Z D Z I A Ł  VIII 

 

 

Postanowienia końcowe 

 

 

§ 21 

 

1. Uchwalenie nowego Statutu lub zmiana niniejszego Statutu, jak też decyzja o likwidacji 

Przedszkola, należą do kompetencji osoby prowadzącej Przedszkole.  

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacje zgodnie z o drębnymi przepisami.  

3. Przedszkole może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych 

odrębnymi przepisami.  

4. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy.  

 

                                                   

Podstawa prawna uchwalenia Statutu – Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 07 września 

1991r. (tekst jednolity Dz.U. z 1996r. Nr 67,poz. 329 z późniejszymi zmianami).     

 

 

                                                                                

 

 

 

 

                                                                           mgr Iwona Szmaglińska 
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