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STATUT 
Przedszkola Publicznego w Pałecznicy 

 
Rozdział  1 

Przepisy ogólne 
 

§  1 
1. Przedszkole Publiczne w Pałecznicy jest jednostką budżetową i wchodzi w skład Zespołu Szkolno-

Przedszkolnego w Pałecznicy. 
2. Nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Pałecznicy. 
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Pałecznica, mająca siedzibę przy ul. Św. Jakuba 11, 

32-109 Pałecznica.  
4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty. 
5. Ilekroć w dalszej treści Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Przedszkolu - należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Pałecznicy z siedzibą: 
ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica; 

2) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy 
z siedzibą: ul. Św. Jakuba 43, 32-109 Pałecznica; 

3) rodzicach - należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

4) nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pałecznicy - Przedszkola Publicznego w Pałecznicy; 

5) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pałecznicy. 
 

§  2 
Przedszkole: 

1) realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową 
wychowania przedszkolnego; 

2) zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ 
prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie; 

3) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 
4) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 
 

Rozdział  2 
Cele i zadania Przedszkola 

 
§  3 

1. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie 
to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku 
odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze 
prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość 
do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

2. Do zadań Przedszkola należy: 
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 
rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 
tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez 
dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne 
dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości 
możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

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

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

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury 
i języka mniejszości narodowej lub etnicznej; 

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

3. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w przepisach prawa, dążąc w szczególności do: 
1) wspomagania indywidualnego rozwoju każdego dziecka; 
2) udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
3) tworzenia warunków umożliwiających podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

etnicznej i religijnej; 
4) zapewnienia opieki dzieciom przebywającym w Przedszkolu. 

 
 



§  4 
Warunki i sposób realizacji zadań Przedszkola: 

1) nauczyciele organizują zajęcia kierowane i niekierowane wspierające rozwój dziecka; 
2) nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich 

oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz 
chęci zabawy; 

3) nauczyciel przygotowuje dzieci do wykonywania czynności złożonych, takich jak liczenie, 
czytanie, a nawet pisanie, zgodnie z fizjologią i naturą pojawiania się tychże procesów; 

4) poprzez zabawę dziecko poznaje alfabet liter drukowanych; 
5) dziecko przygotowuje się do nauki czytania i pisania oraz uczestniczy w procesie alfabetyzacji; 
6) nauczyciele diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach oraz ich 
zaciekawienie elementami otoczenia; 

7) organizacja zabawy, nauki i wypoczynku w przedszkolu oparta jest na rytmie dnia, czyli 
powtarzających się systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie 
pojęcia czasu i organizacji oraz dają poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapewniając mu 
zdrowy rozwój; 

8) organizacja zajęć rytmiki, które powinny być prowadzone w każdej grupie wiekowej; 
9) organizacja gimnastyki, ze szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegających wadom 

postawy; 
10) organizowanie stałych kącików zainteresowań takich jak: czytelniczy, konstrukcyjny, 

artystyczny, przyrodniczy; 
11) organizowanie czasowych kącików zainteresowań związanych z realizowaną tematyką, 

świętami okolicznościowymi, specyfiką pracy przedszkola; 
12) organizacja zajęć na świeżym powietrzu; 
13) odpowiednio wyposażone miejsca przeznaczone na odpoczynek dzieci; 
14) odpowiednia aranżacja wnętrz Przedszkola. 

 
§  5 

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola to: 
1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą we wszystkich sferach rozwoju; 
2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 
3) zajęcia rozwojowe organizowane dla dzieci mających trudności w opanowaniu treści podstawy 

programowej oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; 
4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, wyboru 

partnerów; 
5) zabawy dowolne oraz spontaniczna działalność dzieci; 
6) wycieczki, spacery, zabawy w ogrodzie, uroczystości i imprezy. 

2. Przedszkole realizuje zadania związane ze wspomaganiem indywidualnego rozwoju dziecka oraz 
wspomaganiem rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez: 
1) organizowanie odpowiednich warunków do zabawy, aktywnego działania i eksperymentowania 

przez różnicowanie zadań; 
2) rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej, wyrażania własnych 

myśli i przeżyć; 
3) organizowanie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 

społecznych; 
4) rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwijania wyobraźni, fantazji oraz 

ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej i werbalnej; 
5) zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania 

i kształtowania zachowań prozdrowotnych; 



6) pomoc rodzinie w opiece i wychowaniu dziecka: 
a) rozpoznawanie możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie w razie potrzeby wczesnej 

interwencji specjalistycznej, 
b) informowanie na bieżąco rodziców o postępach dziecka, 
c) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych przez 

Przedszkole oraz poszczególne grupy. 
3. Kształcenie dzieci niepełnosprawnych w przedszkolu organizuje się w integracji z dziećmi 

pełnosprawnymi, w tym zakresie Przedszkole zapewnia w szczególności: 
1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 
2) warunki do nauki i zabawy, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe 

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa; 
3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach; 
4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne 
i socjoterapeutyczne; 

5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi; 
6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

 
§  6 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych 
możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego 
funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania 
warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku 
społecznym. 

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

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w Przedszkolu organizuje dyrektor. 
4. Szczegółowe zasady organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu 

określa rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

 
§  7 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w Przedszkolu oraz poza 
Przedszkolem. 

2. Zadania Przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa, z przestrzeganiem 
następujących zasad: 
1) wszystkie zajęcia prowadzone są pod kierunkiem nauczyciela, który odpowiada za zdrowie 

i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci; 
2) dziecko nie może pozostawać bez opieki nauczyciela; 
3) podczas spacerów poza terenem Przedszkola opiekę nad grupą sprawuje co najmniej dwóch 

opiekunów; 
4) sprzęt z którego korzystają dzieci jest sprawny i bezpieczny; 
5) nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca przebywania dzieci (sala zabaw, szatnia, łazienka, 

plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i inne narzędzia; 
6) nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

bezpieczeństwa wspomaga pomoc nauczyciela; 
7) stałą opiekę nad dziećmi w oddziale dzieci młodszych pełni nauczyciel i pomoc nauczyciela.. 



3. W zakresie promocji i ochrony zdrowia Przedszkole:  
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia dzieci; 
2) przeprowadza zajęcia z pielęgniarką i lekarzem; 
3) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie i higienę; 
4) prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników; 
5) tworzy klimat społeczny sprzyjający: 
6) zdrowiu i rozwojowi dzieci i pracowników, 
7) osiąganiu przez wszystkich sukcesów i wspierający ich poczucie własnej wartości, 
8) uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności przedszkolnej, rodziców 

i osób ze społeczności lokalnej; 
9) tworzy środowisko sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu dzieci 

i pracowników. 
 

§  8 
1. Przedszkole zapewnia organizację wycieczek zgodnie z właściwymi przepisami prawa i przyjętym 

w Przedszkolu Regulaminem wycieczek. 
2. Przedszkole organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą 

i odpłatnością rodziców. 
 

§  9 
1. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego 

stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z Przedszkola. 
2. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców. 

 
§  10 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo 
w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania 
czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

3. W szczególnym przypadku rodzice mogą upoważnić osobę, która ukończyła 13 lat do odbioru dziecka 
z Przedszkola. 

4. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje nawiązać 
kontakt z rodzicami. 

5. W przypadku gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia Policję. 
6. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku kiedy zachowanie rodziców 

wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 
 
 
 

Rozdział  3 
Organy Przedszkola i ich kompetencje 

 
§  11 

Organami Przedszkola są: 
1) dyrektor Zespołu; 
2) Rada Pedagogiczna Zespołu; 
3) Rada Rodziców Zespołu. 

 
§  12 

1. Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola. 



2. Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami. 
3. Zadania i kompetencje dyrektora określa statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy. 
 

§  13 
1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest wspólna dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 

w Pałecznicy. 
2. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy. 
 

§  14 
1. W Przedszkolu działa Rada Rodziców Zespołu, stanowiąca reprezentację ogółu rodziców dzieci 

i uczniów uczęszczających do Przedszkola i Szkoły Podstawowej wchodzących w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego. 

2. Szczegółowe kompetencje Rady Rodziców Zespołu określa statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 
w Pałecznicy. 

 
§  15 

Warunki współdziałania organów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy oraz sposób 
rozwiązywania sporów między organami określa statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy. 
 
 

Rozdział  4 
Organizacja pracy Przedszkola 

 
§  16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku. 
2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania i uzdolnienia, 

a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 
3. Liczba miejsc w Przedszkolu wynosi 75 
4. Przedszkole prowadzi 3 oddziały. 
5. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 
6. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności 

od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców 
dzieci danego oddziału. 

7. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej jest 
wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem do czasu zakończenia 
korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego oddziału. 

 
§  17 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu 
wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość korzystania z: 
1) pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki; 
2) placu zabaw; 
3) pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni; 
4) posiłków. 

 
§  18 

1. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji 
Przedszkola opracowywany przez dyrektora. 



2. Zakres informacji, jakie w szczególności powinny być zawarte w arkuszu organizacji Przedszkola 
oraz terminy jego opracowywania, opiniowania i zatwierdzania określają odrębne przepisy. 

 
§  19 

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

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

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego. 

 
§ 19a 

1. „W przypadkach uzasadnionych nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu 
dzieci realizacja zajęć może odbywać się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość, zgodnie z przepisami art. 125a ustawy – Prawo oświatowe oraz rozporządzeniem 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć 
z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są organizowane 
z uwzględnieniem w szczególności: 
1) równomiernego obciążenia dzieci zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 
2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 
3) możliwości psychofizycznych dzieci podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu 

dnia; 
4) łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 
5) ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 
6) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 1, są 
realizowane: 
1) z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, o którym mowa w art. 44a ust. 1 ustawy – Prawo 

oświatowe, lub 
2) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem i rodzicem, lub 
3) przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub 
4) w inny sposób niż określone w pkt 1–3, umożliwiający kontynuowanie procesu kształcenia i 

wychowania. 
4. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których mowa w ust. 1, 

realizowane są z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewniających 
wymianę informacji między nauczycielem, dzieckiem lub rodzicem, do których należą: 
1) platforma edukacyjna Teams; 

5. Dzieci korzystają z materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć, które są 
im przekazywane na platformie Teams. 

6. Nauczyciele przekazują dzieciom i rodzicom informację na temat źródeł i materiałów niezbędnych 
do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć, o 
których mowa w ust. 5. 

7. Nauczyciele zapewniają bezpieczne uczestnictwo dzieci w tych zajęciach w szczególności: 
1) w odniesieniu do technologii informacyjno-komunikacyjnych, o których mowa w ust. 4, 



2) mając na uwadze łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich 
użycia.  

8. Potwierdzeniem uczestnictwa dzieci w zajęciach jest: 
1) obecność na zajęciach on-line stwierdzona przez nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub 
2) podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela potwierdzających 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań. 
 

§  20 
1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na 

wniosek dyrektora. 
2. Przedszkole czynne jest 8,5 godziny dziennie, od godziny 7:00 do godziny 15.30. 
 

§  21 
1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 
2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności brane są 

pod uwagę kryteria ustawowe (pierwszy etap rekrutacji), a następnie kryteria ustalone uchwałą Rady 
Gminy Pałecznica (drugi etap rekrutacji). 

3. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające, kryteria przyjęć do przedszkola, rodzaje 
dokumentów wymagane od kandydatów określają przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 
oświatowe. 

4. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku szkolnego w miarę 
posiadanych miejsc. 

 
 

Rozdział  5 
Zasady odpłatności za Przedszkole 

 
§  22 

1. Pobyt dziecka w Przedszkolu do 5 godzin dziennie jest bezpłatny w zakresie realizowania podstawy 
programowej. 

2. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej czasu przeznaczonego na 
realizację podstawy programowej ustala Rada Gminy Pałecznica. 

 
§  23 

1. Przedszkole zapewnia możliwość korzystania z posiłków. 
2. W Przedszkolu wydawane są posiłki przygotowywane w ramach usługi cateringu. 
3. Dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, 
4. Szczegółowe ceny posiłków i sposób wnoszenia opłaty przez rodzica reguluje umowa z ajentem 

świadczącym usługę cateringową. 
 
 

Rozdział  6 
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola 

 
 

§  24 
1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących 

nauczycielami. 
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i pozostałych pracowników określają odrębne 

przepisy. 



 
§  25 

1. Do zadań nauczyciela należą w szczególności: 
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, wyjazdów, 

imprez; 
2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych; 
3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt Przedszkola; 
4) zapewnienie higienicznych warunków pracy; 
5) zapewnienie właściwej opieki podczas wyjścia poza teren Przedszkola (jeden nauczyciel 

zapewnia opiekę grupie liczącej nie więcej niż 15 dzieci). 
2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.: 

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 
przedszkolnego i planów pracy; 

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 
3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie dzieci, w 

szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, z dysharmonią 
rozwojową, niepełnosprawne itp.); 

4) udostępnia rodzicom prace dzieci (prace plastyczne, ćwiczenia na kartach pracy i inne). 
3. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.: 
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 
2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej; 
3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej 

rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej; 
4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego dziecka; 
5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy; 
6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 
rozwojowych dzieci: 
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności; 
2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną; 
3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę 

zdrowotną i inne formy pomocy; 
4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły 

podstawowej; 
5) dokonuje analizy gotowości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom w terminie 

do 30 kwietnia danego roku szkolnego. 
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami. 
6. Do zakresu zadań nauczyciela, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem należy:  

1) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczej powierzonego oddziału; 
2) ustalanie dla danego oddziału szczegółowego rozkładu dnia na podstawie ramowego  rozkładu 

dnia; 
3) współdziałanie z rodzicami z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z 

uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania 
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, 
jego zachowania i rozwoju; 

4) utrzymywanie kontaktu z rodzicami dzieci w celu poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo-
wychowawczych, ukazywania postępów i osiągnięć ich dzieci, włączania rodziców w sprawy 
życia ich oddziału, udzielania rodzicom pomocy w ich działaniach wychowawczych; 



5) prowadzenie dziennika oddziału przedszkolnego; 
6) czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci; 
7) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka w powierzonym oddziale; 
8) współpraca z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie działań dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych; 
9) przygotowanie opinii, informacji oraz uwag o zachowaniu i wynikach dziecka; 
10) staranne, rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przepisami dokumentacji pracy 

dydaktyczno-wychowawczej; 
11) realizacja zadań w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 
§  26 

1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia 
dyrektorowi. 

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego. 
 

§  27 
1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez: 

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego; 
2) samokształcenie; 
3) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów; 
4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami; 
5) aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady Pedagogicznej. 

2. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować: 
1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z dziećmi albo na 

ich rzecz; 
2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych Przedszkola określonych w rozdziale 2, 

w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania dzieci; 
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i doskonaleniem 

zawodowym. 
 

§ 27a 
1. „W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów lub terapeutów pedagogicznych. 
2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1, w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo 
na ich rzecz, realizują: 
1) zajęcia w ramach zadań związanych z:  

a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym badań przesiewowych, 
diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci  w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 
i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym 
barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,  

b) udzielaniem dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  
c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i objętych 

kształceniem specjalnym,  
d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, w tym 

działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych 
związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, 
środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych zgodnie z przepisami wydanymi 



na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 
U. z 2020 r. poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469, z 2022 r. poz. 763, 764);  

2) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego;  
3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 

3. Pedagodzy specjalni w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmii albo na ich rzecz, realizują 
zajęcia w ramach zadań związanych z: 
1) rekomendowaniem dyrektorowi Przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia 

aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu szkoły oraz dostępności, o której 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079); 

2) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 
potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 
określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń 
utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, we współpracy 
z nauczycielami; 

3) wspieraniem nauczycieli w: 
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, 

w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu 
przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem, 
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych, 
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; 

4) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci; 
5) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci  objętych 

kształceniem specjalnym; 
6) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich 
ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 
dziecka; 

7) udzielaniem uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
8) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych. 

4. Do zakresu zadań pedagoga specjalnego w Przedszkolu należy w szczególności: 
1) współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz dziećmi w:  

a) rekomendowaniu dyrektorowi Przedszkola do realizacji działań w zakresie zapewnienia 
aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola, oraz dostępności, o której 
mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami, 

b) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz 
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i 
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola,  

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci, 
d) określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne dziecka; 



2) współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 
pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 
edukacyjno-terapeutycznego dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

3) wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:  
a) rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych dzieci lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego 
uczestnictwo w życiu Przedszkola, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 
c) dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych 

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych,  
d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci; 

4) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 
5) współpraca, w zależności od potrzeb, z: 

a) rodzicami dzieci, 
b) dyrektorem Przedszkola, 
c) nauczycielami, wychowawcami lub specjalistami, prowadzącymi zajęcia z dziećmi, 
d) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
e) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
f) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 
g) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzież, 
h) pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania lub higienistką szkolną, 
i) pracownikiem socjalnym, 
j) asystentem rodziny, 
k) kuratorem sądowym; 

6) przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego 
nauczycieli Przedszkola w zakresie zadań określonych w pkt 1–5. 

 
 

§  28 
Zakres zadań pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Pałecznicy określa statut Zespołu. 
 
 

Rozdział  7 
Prawa i obowiązki rodziców 

 
§  29 

1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 
1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej; 
2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 
3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 
4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną; 
5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego; 
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola; 
7) wnioskowania do dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć dodatkowych; 
8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami dziecka 

i rodziców; 



9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, zgodnie z 
obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez; 

10) wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego rozkładu 
dnia. 

2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek: 
1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego bezpieczeństwo 

i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 
2) zapewnienia dzieciom 6-letnim regularnego uczęszczania na zajęcia; 
3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych; 
4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych; 
5) terminowego regulowania należności za korzystanie z wychowania przedszkolnego powyżej 

bezpłatnego czasu zgodnie z wysokością opłaty ustaloną uchwałą Rady Gminy Pałecznica; 
6) usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach edukacyjnych (tylko dzieci realizujących 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) w terminie do 7 dni, ustnie, telefonicznie, pisemnie 
lub zaświadczeniem lekarskim. 

3. Współpraca z rodzicami może przebiegać w następujących formach: 
1) zebrania ogólne rodziców i nauczycieli rozpoczynające rok szkolny organizowane przez 

dyrektora; 
2) zebrania oddziałowe organizowane przez nauczycieli co najmniej 3 razy w roku szkolnym; 
3) zajęcia otwarte organizowane wg harmonogramu; 
4) wycieczki, uroczystości przedszkolne organizowane wg harmonogramu; 
5) konsultacje indywidualne; 
6) informacje umieszczane na tablicy ogłoszeń; 
7) codzienne kontakty z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb. 

 
 

Rozdział  8 
Prawa i obowiązki dziecka 

 
§  30 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnie uzasadnionych przypadkach 
wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

2. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, któremu odroczono realizację 
obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola, nie dłużej jednak niż do końca roku 
szkolnego w tym roku, w którym kończy 9 lat. 

3. Dzieci 6-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. 
4. Dziecko ma prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 
2) akceptacji takim, jakie jest; 
3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; 
4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi; 
5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 
6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 
7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia; 
8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony 

i poszanowania jego godności osobistej. 
5. Obowiązkiem dziecka jest: 

1) przestrzegać wspólnie ustalonych zasad i norm postępowania w grupie; 
2) szanować godność swoją i innych; 



3) dbać o bezpieczeństwo swoje i innych; 
4) troszczyć się o wspólne dobro, wygląd i estetykę sali; 
5) uczestniczyć w zajęciach, pracować nad własnym rozwojem. 

 
§ 31 

Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola: 
1) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie do dnia 30 września, jeśli rodzice 

nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie nieobecności dziecka; 
2) z powodu niezgłoszenia się nowo przyjętego dziecka w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy 

w czasie roku szkolnego, jeśli rodzice nie powiadomią w formie pisemnej dyrektora o przyczynie 
nieobecności dziecka. 

 
 

Rozdział  9 
Przepisy końcowe 

 
§  32 

Zasady prowadzenia przez Przedszkole gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy. 
 

§  33 
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odrębne przepisy oraz 

statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pałecznicy. 
3. (uchylony) 

 
§ 34 

1. Zmiany w statucie przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna. 
2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje ujednolicony tekst statutu i publikuje na stronie 

internetowej Przedszkola. 
 
 
 
 
Stan prawny 15 września 2022 r      Dyrektor Przedszkola 
         mgr Joanna Frączek 
 
 
 

 


