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ROZDZIAŁ I
NAZWA PRZEDSZKOLA ORAZ JEGO CELE I ZADANIA
§1
1. Przedszkole „Bajeczka”, zwane dalej Przedszkolem, jest przedszkolem
niepublicznym.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w Szymanowie przy ul. Floriana Kapały 7,
63-900 Rawicz.
3. Ustalona nazwa używana jest przez Przedszkole w pełnym brzmieniu:
Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka”
Szymanowo, ul. Floriana Kapały 7
63-900 Rawicz

§2
1.

Przedszkole działa na podstawie:

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz. 2572, ze zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.
2) Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Burmistrza
Gminy Rawicz.
3) Niniejszego Statutu.
§3
Cele i zadania przedszkola
1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz
aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole 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
rozwojowych. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze
wobec rodziców.
3. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest wspomaganie rozwoju i edukacji
dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające
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do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
4. Cele szczegółowe przedszkola:
a.
wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej
edukacji,
b.
budowania systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
c.
kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych
i trudnych
sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów
i porażek,
d. rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
e.
stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych,
f.
troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych,
g.
budowanie dziecięcej
wiedzy
o świecie społecznym, przyrodniczym
i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych,
h.
wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki
plastyczne,
i.
kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej,
j.
zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej,
k.
umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,
etnicznej, językowej i religijnej.

ROZDZIAŁ II
PROWADZENIE PRZEDSZKOLA
§4
1. Przedszkole prowadzi Małgorzata Stolaś, zamieszała w Szymanowie, ul. Floriana
Kapały 7, 63-900 Rawicz, zwana dalej prowadzącym Przedszkole.
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2. Nadzór pedagogiczny sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.
ROZDZIAŁ III
ORGANY

PRZEDSZKOLA ORAZ ZAKRES ICH ZADAŃ

§5
1.
2.

Organem Przedszkola jest Dyrektor Przedszkola.
W przypadku zatrudnienia co najmniej 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu
pracy w Przedszkolu może być powołana Rada Pedagogiczna jako organ kolegialny
w zakresie realizacji zadań statutowych Przedszkola dotyczących kształcenia,
wychowania i opieki.
§6
Dyrektor Przedszkola

1. Dyrektorem Przedszkola jest prowadzący Przedszkole.
2. Dyrektor Przedszkola:
a.
kieruje działalnością Przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz,
b.
jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli
i pracowników nie będących nauczycielami,
c.
organizuje i sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego
rozwoju psychofizycznego,
d. wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom
i pracownikom w czasie zajęć oraz pracy,
e.
współpracuje z rodzicami dzieci,
f.
dysponuje środkami finansowymi Przedszkola.
3. Do zadań Dyrektor Przedszkola należy w szczególności:
a. organizacja wewnętrzna Przedszkola i jego bieżące funkcjonowanie,
b. dokonywanie zmian w statucie,
c. prowadzenie i przechowywanie określonej szczegółowymi przepisami
dokumentacji działalności Przedszkola,
d. przyjmowanie dzieci do Przedszkola i podejmowanie decyzji o skreśleniu
z listy,
e.
decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz
pracowników nie będących nauczycielami,
f.
decydowanie w sprawach wynagradzania i premiowania nauczycieli oraz
pracowników nie będących nauczycielami,
g. decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar
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porządkowych nauczycielom i pracownikom nie będącym nauczycielami,
h. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla pracowników,
i.
dokonywanie oceny pracy nauczyciela,
j.
wykonywanie zadań związanych z awansem zawodowym nauczycieli,
k. pełnienie nadzoru pedagogicznego lub powierzenie tego obowiązku
nauczycielowi zatrudnionemu w Przedszkolu,
l.
organizowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli,
m. dbanie o wysoki poziom uzyskiwanych przez Przedszkole wyników
w dziedzinie kształcenia, wychowania i opieki.
n. realizowanie zadań wynikających z przepisów kodeksu pracy, bhp i p.poż.
o.
rozpatrywanie ewentualnych skarg na pracę Przedszkola,
p. rozpatrywanie wniosków rodziców w sprawie zwolnień lub zmian odpłatności
za Przedszkole.
q. ustalanie wysokości czesnego (tzw. opłaty stałej) za pobyt dziecka
w Przedszkolu i wysokość innych opłat,
r. zarządzanie majątkiem Przedszkola i dbałość o jego mienie, ład i porządek,
s. informowanie dyrektorów szkół podstawowych o realizowaniu przez dzieci
zamieszkałe w obwodzie szkoły obowiązkowego rocznego przygotowania
przedszkolnego w tutejszym Przedszkolu.
8. W przypadku nieobecności Dyrektora, jego obowiązki pełni upoważniony
pisemnie nauczyciel.

Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§8
1.

2.

Podstawę organizacji pracy Przedszkola stanowią:
a.
arkusz organizacji Przedszkola,
b.
ramowy rozkład dnia,
c.
regulamin przedszkola.
W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:
a. czas pracy oddziału,
b. liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze,
c. ogólną liczbę godzin pracy pracowników przedszkola,
d. liczbę dzieci (oddziałów),
e. okres przerwy wakacyjnej.
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3.

4.

Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu
o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora Przedszkola
programy wychowania przedszkolnego.
Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
§9

Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci
zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień, stopnia samodzielności.
§ 10
1.

2.

Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w przedszkolu mogą być prowadzone
zajęcia dodatkowe. Lista zajęć ustalana jest przez dyrektora i rodziców na początku
każdego roku szkolnego.
Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo powinien być dostosowany do
możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:
a. z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut
b. z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut
§ 11

1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godzin dziennie,
przy czym:
a. co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę,
b. co najmniej 1/5 ( w przypadku dzieci młodszych ¼) dzieci spędzają na
świeżym powietrzu. Organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, itp. (w uzasadnionych przypadkach zajęcia
te odbywają się w sali lub w kąciku przyrody),
c. najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne realizowane
wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,
d. pozostały
czas
(2/5)
nauczyciel
zagospodarowuje
dowolnie
( czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).
2. Ramowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy
programowej oraz zajęć dodatkowych, określa dyrektor, uwzględniając zasady
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania rodziców. Ramowy rozkład dnia
dostosowuje się do potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 12
1. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy
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wychowawczej i jej skuteczności nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie
lata pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Dzieci przyprowadzane i odbierane są przez rodziców (opiekunów prawnych) lub
upoważnione przez nich osoby pełnoletnie, gwarantujące pełne bezpieczeństwo i nie
będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych
przez prowadzącego Przedszkole.
4. W miarę możliwości w Przedszkolu można zatrudnić specjalistów wspierających
pracę nauczycieli w zakresie wyrównywania deficytów rozwojowych dzieci.
§ 13
1.
2.
3.

Liczba miejsc organizacyjnych w Przedszkolu wynosi 16.
W przedszkolu jest 1 oddział.
Liczba oddziałów może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i możliwości
organizacyjnych placówki.
4. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
a. salę zajęć,
b. pomieszczenie administracyjno-gospodarcze,
c. kuchnię,
d. szatnię dla dzieci.
5. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu zabaw.
6. Przedszkole zapewnia dzieciom spożycie trzech posiłków: śniadania, obiadu i
podwieczorku.
§ 14
1.
2.
3.
4.
5.

Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny od 1 września do 31 sierpnia z wyjątkiem
przerw wskazanych w punkcie 4 i 5.
Przedszkole czynne jest pięć dni w tygodniu.
Przedszkole czynne jest od godziny 7.00 do godziny 16.00. Czas pracy Przedszkola
może ulec zmianie w zależności od potrzeb środowiska.
Termin rozpoczęcia i zakończenia wakacji letnich ustala Dyrektor Przedszkola
i podaje do wiadomości rodziców na zebraniu ogólnym we wrześniu.
O innych dniach wolnych od zajęć rodziców informuje się poprzez wywieszenie
komunikatu na tablicy ogłoszeń.
§ 15

1.

Przedszkole prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się:
a. frekwencję dzieci,
b. przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi według zasad ustalonych
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2.
3.

4.
5.

przez Dyrektora.
Przedszkole prowadzi także dzienniki zajęć dodatkowych, w których dokumentuje
się pracę z dziećmi według zasad ustalonych przez Dyrektora.
Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie, opracowując miesięcznie plany pracy.
Zaplanowaną tematykę nauczyciel realizuje w trakcie zajęć z całą grupą lub
z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach
dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także
w trybie zajęć indywidualnych.
Plan pracy powinien mieć charakter otwarty, uwzględniający propozycje
i możliwości dzieci.
Szczegółowe zasady planowania ustala Dyrektor Przedszkola.
Rozdział V
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA
§ 16
Nauczyciele

1.

2.

Nauczyciele zatrudnieni są zgodnie z Kodeksem Pracy. Ponadto mogą posiadać
uprawnienia Karty Nauczyciela w zakresie określonym przez Dyrektora
Przedszkola.
Warunkiem zatrudnienia na stanowisku pedagogicznym w Przedszkolu są
posiadane kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego,
a w przypadku specjalistów kwalifikacje specjalistyczne, które są ustalone
w odrębnych przepisach Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć wynosi 40 godzin
na tydzień. W ramach tego czasu pracy nauczyciel obowiązany jest realizować:
a. zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z wychowankami ,
b. inne czynności wynikające z zadań statutowych,
c. zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć np. planowanie pracy
i zajęć,
d. zajęcia i czynności związane z samokształceniem i doskonaleniem zawodowym.

4.
5.

Wynagrodzenie nauczyciela określa umowa z Prowadzącym przedszkole.
Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z Kartą Nauczyciela i przepisami
wydanymi na jej podstawie.
Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą
zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonymi przez dyrektora
programami, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy.

6.
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7.

8.

9.

Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma
obowiązek kierować się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską
z poszanowaniem godności osobistej wychowanka.
Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu
stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą; wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego
rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać dzieci
w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w
atmosferze wolności, sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie
u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju
i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

Do obowiązków nauczyciela należy:
a.
planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
zgodnie z przyjętymi programami według najlepszej wiedzy i woli,
b.
realizacja zadań organizacyjnych wyznaczonych
w dokumentach
programowych,
c.
systematyczne prowadzenie dokumentacji pedagogicznej wynikającej
z przepisów prawa oświatowego,
d. organizowanie współpracy z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania

e.
f.
g.

h.

i.

wychowawczego, w szczególności:
 systematyczne informowanie rodziców o zadaniach wychowawczych
i kształcących realizowanych w przedszkolu,
 zapoznawanie rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego
i włączanie ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości
i umiejętności,
 informowanie rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włączanie ich
do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności, na jakie
natrafiają,
 zachęcanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólne
organizowanie wydarzeń, w których biorą udział dzieci,
wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
troska o bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci w przedszkolu
i poza jego terenem ,
prowadzenie
obserwacji
pedagogicznych
mających
na
celu
poznanie
i zabezpieczenie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie
tych obserwacji,
prowadzenie analizy gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole (diagnoza
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie nauki w klasie
I szkoły podstawowej,
współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i inną,
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j.

stałe podnoszenie swoich umiejętności zawodowych poprzez samokształcenie

i doskonalenie zawodowe, w formach wewnętrznych i zewnętrznych,
k. dbanie o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkolny, jak również o estetyczny wygląd
sal przedszkolnych i wystrój odpowiednio do pory roku i realizowanej tematyki,
l. wykorzystywanie w pełni dostępnych w placówce środków dydaktycznych oraz bazy
przedszkolnej,
m. odpowiedzialność
za
utrzymanie
gotowości
funkcjonalnej
zapewniającej
bezpieczeństwo i ład przy współpracy z wyznaczonym pracownikiem obsługi.

11. Nauczyciele mają prawo do:
a.
b.

formułowania innowacji pedagogicznych,
napisania lub wyboru programu wychowania przedszkolnego, pakietów
edukacyjnych,

c.

samodzielnego planowania
pracy w oparciu
o dopuszczone do użytku
w przedszkolu programy, a także wyboru odpowiednich środków dydaktycznych

d.
e.
f.

i metod wychowania i kształcenia dzieci, mając na uwadze koncepcję
pedagogiczną Przedszkola,
zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego,
uczestnictwa w doskonaleniu,
korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.

12. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za:
a. Poziom wyników wychowania i nauczania powierzonych im dzieci,
b. Bezpieczeństwo powierzonych ich opiece dzieci w Przedszkolu i na zajęciach
organizowanych przez Przedszkole oraz poza placówką oraz za wypadki
wynikające z niedopełnienia obowiązków nauczycielskich w tym zakresie.

§ 17
Pracownicy nie będący nauczycielami
1.

Pracownik Przedszkola jest obowiązany:
a. przestrzegać Regulaminu Przedszkola i ustalonego porządku,
b. przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
przepisów przeciw pożarowych,
c. dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie oraz zachować w tajemnicy
informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
d. przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach,
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e. przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego,
f. współdziałać z nauczycielami w zakresie ustalonym przez dyrektora.
2. Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników, a także ich odpowiedzialność ,
ustala Dyrektor Przedszkola.

§ 18
1.
2.

Pracownicy przedszkola są uprawnieni do odpłatnego korzystania z wyżywienia.
Zabrania się :
a. korzystania z wyżywienia bez uiszczenia stosownej opłaty,
b. wynoszenia gotowych posiłków poza teren przedszkola.
Naruszenie powyższych obowiązków upoważnia dyrektora do zastosowania kar
porządkowych przewidzianych przepisami Kodeksu Pracy względnie do rozwiązania
z pracownikiem umowy w trybie art. 52 KP.
ROZDZIAŁ VI
PRAWA I OBOWIĄZKI

RODZICÓW I DZIECI ( W TYCH PRZYPADKACH, W KTÓRYCH DZIECKO

MOŻE BYĆ SKREŚLONE Z LISTY WYCHOWANKÓW PRZEDSZKOLA)

§ 19
Rodzice
1.

2.

Rodzice współdziałają z nauczycielami w zakresie wychowania i profilaktyki,
a także w zakresie nauczania swoich dzieci w celu skutecznego oddziaływania
na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
Rodzice mają prawo do:
a. znajomości koncepcji pedagogicznej i organizacyjnej Przedszkola,
b. znajomości podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz
wybranego przez nauczyciela i dopuszczonego do użytku w przedszkolu
programu wychowania przedszkolnego,
c. znajomości zadań wychowawczych i kształcących realizowanych w przedszkolu,
d. pomocy w zakresie kształtowania u dziecka wiadomości i umiejętności określonych
programem wychowania w przedszkolu,
e. pomocy w zakresie łagodzenia trudności, na jakie natrafiają,
f. uzyskiwania rzetelnej informacji o sukcesach i kłopotach ich dzieci,
g. uzyskanie informacji o stanie gotowości swojego dziecka do nauki w szkole,
aby mogli je odpowiednio do potrzeb wspomagać w osiąganiu tej gotowości.
h. współdecydowania w sprawach przedszkola, np. wspólnie organizują wydarzenia,
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w których biorą udział dzieci,

3.
4.
5.

6.

7.

i. wyrażania opinii na temat pracy Przedszkola.
Przedszkole uznaje prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci.
Rodzice mogą tworzyć „grupę wsparcia” na rzecz doskonalenia statutowej
działalności Przedszkola.
Celem grupy wsparcia jest:
a.
pobudzenie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz
wspomagania realizacji celów i zadań Przedszkola,
b.
współpraca ze środowiskiem lokalnym.
Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
a.
zebrania ogólne,
b.
zajęcia otwarte,
c.
uroczystości,
d. kontakty indywidualne.
Obowiązkiem rodziców jest:
a. przestrzeganie obowiązującego w Przedszkolu Statutu i stosowanie się do
ogłaszanych przez Dyrektora komunikatów,
b. punktualne, zgodne z regulaminem Przedszkola, przyprowadzenie i odbieranie
dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną, pełnoletnią osobę zapewniającą
dziecku pełne bezpieczeństwo. Odbieranie dziecka przez pełnomocnika wymaga
pisemnego oświadczenia rodziców,
c. współdziałanie z nauczycielami i Dyrektorem Przedszkola w zakresie
wychowania dziecka,
d. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
e. regularne i terminowe wnoszenie czesnego, opłat za wyżywienie i zajęcia
dodatkowe wybrane przez rodziców.
§ 20

1.

2.
3.

W przypadku zaistnienia konfliktu na linii nauczyciel – rodzic, Dyrektor Przedszkola
podejmuje działania zmierzające do rozwiązania konfliktu i doprowadzenia
do ugody stron:
a. przeprowadza
indywidualne
rozmowy
wyjaśniające
najpierw
z nauczycielem, potem z rodzicem,
b. w razie konieczności doprowadza do konfrontacji stron,
c. jeśli zajdzie taka potrzeba Dyrektor przeprowadza rozmowę z dzieckiem.
Po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, jeżeli strony nie dojdą
do porozumienia Dyrektor podejmuje decyzję w sprawie.
Podejmując decyzję zarówno Dyrektor zapewnia:
a.
zabezpieczenie dobra dziecka i interesu Przedszkola,
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b.
c.

zabezpieczenie dobrego imienia nauczyciela i Przedszkola,
zapewnienie zgodnej i demokratycznej współpracy z rodzicami.

§ 21
Dzieci (Wychowankowie Przedszkola)
1.
2.
3.

4.

5.

Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Przedszkola może przyjąć do
Przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
W przypadku dzieci posiadających 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 tym roku kalendarzowym, w którym
dziecko kończy 10 lat.
Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z konwencji Praw Dziecka,
a w szczególności do:
a.
właściwie
zorganizowanego
procesu
dydaktyczno-wychowawczego
i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
b.
szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego
traktowania,
c.
ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź
psychicznej,
d. poszanowania jego godności osobistej,
e.
poszanowania własności,
f.
opieki i ochrony,
g.
partnerskiej rozmowy na każdy temat,
h.
akceptacji jego osoby.
Ponadto dziecko ma uprawnienia do:
a.
udziału w zajęciach dodatkowych organizowanych na terenie Przedszkole,
b.
uczestnictwa w prezentacjach i konkursach przedszkolnych.

§ 22
Przypadki, w których dziecko może być skreślone z listy wychowanków Przedszkola
1.

Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci
do Przedszkola w przypadku:
a.
gdy zachowanie dziecka jest agresywne, zagraża zdrowiu i życiu innych,
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2.

3.

a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów,
b.
przeciwwskazań lekarskich,
c.
zatajenia przez rodziców lub opiekunów prawnych orzeczenia
o niesprawności dziecka lub innych chorób albo wad, które mogą narazić na
utratę zdrowia innych wychowanków,
d. niemożliwości
zapewnienia
indywidualnej
opieki,
bądź
opieki
specjalistycznej,
e.
nieobecności dziecka przez okres ponad 30 dni i nie zgłoszenia tego faktu
do Przedszkola,
f.
nieprzestrzeganie przez rodziców niniejszego Statutu oraz nie realizowania
obowiązków wynikających z umowy cywilno-prawnej.
Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków Przedszkola w przypadku
zalegania z płatnościami na rzecz Przedszkola zachowując procedurę:
a.
pisemne uprzedzenie rodziców (opiekunów prawnych) i wyznaczenie
dodatkowego 7-dniowego terminu zapłaty,
b.
po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty, skreślenie dziecka z listy
wychowanków następuje z końcem miesiąca kalendarzowego.
Rezygnacja rodziców z usług Przedszkola może nastąpić w każdym czasie roku
szkolnego z zachowaniem dwutygodniowego wypowiedzenia, przy czym okres
wypowiedzenia kończy się w ostatnim dniu miesiąca.

ROZDZIAŁ VII
SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA
§ 23
Majątek Przedszkola stanowią ruchomości i fundusze.
§ 24
1. Na fundusze Przedszkola składają się wpływy uzyskane z:
a. opłaty stałej zwanej czesnym,
b. opłaty za żywienie dzieci.
2. Prowadzący Przedszkole ustala wysokość czesnego na rok szkolny na podstawie
przewidywanych kosztów utrzymania Przedszkola.
3. Czesne płatne jest przez rodziców (opiekunów) dziecka 11 miesięcznych ratach.
Czesne za Przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
W okresie przerwy wakacyjnej czesnego nie pobiera się.
W przypadku przyjęcia do przedszkola :
a.
do 15 dnia danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 100%,
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b.
po 15 dniu danego miesiąca czesne jest pobierane w wysokości 50%.
W przypadku rezygnacji z przedszkola:
a.
do 15 dnia danego miesiąca – czesne jest pobierane w wysokości 50 %,
b.
po 15 dniu danego miesiąca- czesne jest pobierane w wysokości 100%.
4. Dzieci uczęszczające do Przedszkola mają prawo do korzystania z 3 posiłków:
śniadanie, obiad i podwieczorek. Stawkę dzienną wyżywienia ustala Prowadzący
Przedszkole po wykonaniu kalkulacji kosztu zakupionych produktów spożywczych.
5. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu przysługuje zwrot stawki
żywieniowej w następnym miesiącu, licząc od drugiego dnia nieobecności.
6. Przedszkole zapewnia wyżywienie dla pracowników Przedszkola. Za korzystanie
z wyżywienia pracownicy Przedszkola płacą 100 % dziennej stawki żywieniowej.
7. Opłaty za Przedszkole mogą być podwyższone w trakcie roku szkolnego
w przypadkach:
a.
wzrostu cen artykułów, dostaw i usług niezbędnych dla funkcjonowania
Przedszkola,
b.
wzrostu płac nauczycieli i pracowników niepedagogicznych,
c.
zmniejszenia liczby dzieci korzystających z usług przedszkola,
d. wzrostu kosztów ponoszonych z tytułu korzystania z obiektów Przedszkola.
e.
innych nieprzewidzianych zdarzeń.
8. Na fundusze Przedszkola składają się także dotacje z budżetu Gminy Rawicz.

Rozdział VIII
ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 25
1.

2.

Przyjęcie dziecka do Przedszkola na dany rok szkolny odbywa się na podstawie
pisemnego zgłoszenia dokonywanego przez rodziców (opiekunów) na drukach
opracowanych przez Przedszkole pod nazwą Karta zgłoszenia dziecka
do Niepublicznego Przedszkola „Bajeczka” oraz umowy cywilno-prawnej zawartej
pomiędzy Prowadzącym Przedszkole, a rodzicami (opiekunami prawnymi)
w czasie ogłoszonego naboru.
W przypadku wolnych miejsc rekrutacja odbywa się przez cały rok szkolny. O
przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Przyjęcia dzieci do Przedszkola dokonuje
Dyrektor Przedszkola.
W przypadku wystąpienia istotnych przesłanek, w szczególności o charakterze
zdrowotnym lub wychowawczym, Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzje
o odmowie przyjęcia dziecka lub o odmowie sprawowania dalszej opieki nad
dzieckiem już przyjętym.
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ROZDZIAŁ IX
TRYB SKŁADANIA SKARG I WNIOSKÓW
§ 26
1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie do Dyrektora.
2. Dyrektor potwierdza złożenie skargi lub wniosku, jeżeli zażąda tego wnoszący.
3. Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się
bez rozpoznania.
4. Szczegółowe zasady rozpatrywania skarg i wniosków określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ X
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27
1.
2.

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przedszkole używa pieczątkę o treści:
Niepubliczne Przedszkole „Bajeczka”
Szymanowo, ul. Floriana Kapały 7
63-900 Rawicz
tel. 791 01 52 01
NIP, Regon
§ 28

Niniejszy tekst jednolity obowiązuje od 14 kwietnia 2014r.

17

