
STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 41 

im. ZBIGNIEWA WODECKIEGO w KRAKOWIE 
 

 
 

ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 
 

§ 1. 
 

1. Nazwa przedszkola brzmi: Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie. 

2. Przedszkole jest przedszkolem publicznym. 

3. Przedszkole posługuje się pieczęcią: 

 

SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE NR 41  

IM. ZBIGNIEWA WODECKIEGO 

30 – 393 Kraków 

ul. Dr J. Babińskiego 1 

NIP: 6762520557, REGON: 366210691 

 

4. Lokalizacja przedszkola: 

1) siedzibą przedszkola jest budynek przy ulicy Babińskiego 1, w którym funkcjonuje 8 oddziałów 
przedszkolnych: 

a) I oddział dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich, 

b) II oddział dla dzieci 2,5 oraz 3-letnich, 

c) III oddział dla dzieci 3-letnich, 

d) IV oddział dla dzieci 4-letnich, 

e) V oddział dla dzieci 4 i 5-letnich, 

f) VI oddział dla dzieci 5-letnich, 

g) VII oddział dla dzieci 6-letnich, 

h) VIII oddział dla dzieci 6-letnich; 

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych  
3-4, 31-004 Kraków. 

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Szlak 73,  
31-153 Kraków. 

7. Obsługę finansowo-księgową Samorządowego Przedszkola nr 41 prowadzi Miejskie Centrum Obsługi Oświaty 
w Krakowie z siedzibą przy ul. Ułanów 9a, 31-450 Kraków. 

 



§ 2. 
 

1. Samorządowe Przedszkole Nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie, zwane dalej Przedszkolem jest 
jednostką publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego; 

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności; 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach; 

4) realizuje programy nauczania, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego. 
 

§ 3. 
 

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy się 31 sierpnia roku następnego. 

2. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 11 godzin. 

3. Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do godziny 17.30 od poniedziałku do piątku. 
 

§ 4. 
 

Wychowankowie Przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w formie 
wybranej i zaakceptowanej przez rodziców. 

 

§ 5. 
 

Przedszkole jest miejscem praktyk pedagogicznych dla studentów wyższych uczelni. Koszty związane  
z praktykami pokrywa uczelnia kierująca studenta. 
 

§ 6. 
 

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego  
w Krakowie; 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego 
w Krakowie; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola; 
4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
5) dzieciach – należy przez to rozumieć dzieci zapisane do Samorządowego Przedszkola nr 41  

w Krakowie; 
6) uczniach – należy przez to rozumieć dzieci zapisane do Samorządowego Przedszkola nr 41  

w Krakowie; 
7) specjalistach – należy przez to rozumieć psychologa, logopedę zatrudnionego w Samorządowym 

Przedszkolu nr 41 w Krakowie; 
8) pracownikach nie będących nauczycielami – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione  

w Samorządowym Przedszkolu nr 41, na stanowisku: 



a) intendent, 
b) sekretarz szkoły, 
c) szef kuchni, 
d) 2 stanowiska: pomoc kuchenna, 
e) 3 stanowiska: pomoc nauczyciela, 
f) 6 stanowisk: woźna oddziałowa, 
g) konserwator; 

 
9) oddziale – należy rozumieć grupę wiekową dzieci zapisanych do Samorządowego Przedszkola nr 41  

w Krakowie; 
 

10) podstawie programowej wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć obowiązkowy zestaw 
celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności opisane w formie ogólnych i szczegółowych 
wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu 
określonego etapu edukacyjnego, uwzględnione w programach wychowania przedszkolnego, a także 
warunki i sposób realizacji podstawy programowej; 
 

11) programie wychowania przedszkolnego – należy przez to rozumieć opis sposobu realizacji celów 
wychowania oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 
 

12) dyrektorze przedszkola - należy przez to rozumieć Dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 41  
w Krakowie; 
 

13) inspektorze pracy – należy przez to rozumieć Społecznego Inspektora Pracy; 
 

14) karcie nauczyciela – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  
(Dz.U. z 2021, poz.1762); 
 

15) ustawie prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 
(Dz.U. z 2021, poz.1082); 
 

16) indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym – należy przez to rozumieć program nauczania 
dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
ucznia, uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, opracowany 
dla ucznia z orzeczeniem o niepełnosprawności; 
 

17) organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty 
w Krakowie z siedzibą ul. Szlak 73 w Krakowie; 
 

18) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich 
Świętych 3-4 w Krakowie. 

 

 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ 2 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 7. 
 

1. Przedszkole pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewnia dzieciom możliwość wspólnej 
zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2. Przedszkole realizuje cele określone w ustawie – Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej 
podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego, koncentrując się na 
wspomaganiu i ukierunkowywaniu rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami 
rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. 

3. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, aby wychowanek 
osiągnął dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

4. W ramach działalności edukacyjnej przedszkole realizuje następujące cele zawarte w Podstawie 
Programowej: 

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) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań 
prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym  
o 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 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, prowadzących 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, lub języka regionalnego; 

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

 

§ 8. 
 

1. Nauczyciel realizuje zadania przedszkola w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych  
w Podstawie programowej, w wybranym programie wychowania przedszkolnego oraz na podstawie 
programów własnych; wymienione zadania podejmuje w oparciu o realizację podstawowych kierunków 
polityki oświatowej Państwa wytyczonych na bieżący rok szkolny i rocznego planu pracy przedszkola. 

2. Do zadań Samorządowego Przedszkola nr 41 należy : 

1) zapewnianie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu oraz zapewnianie 
bezpieczeństwa na zajęciach organizowanych przez przedszkole; 

2) realizacja programów, które uwzględniają podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

3) zapewnianie bezpiecznych i optymalnych warunków do opieki i harmonijnego, psychoruchowego 
rozwoju, wychowania i edukacji dziecka, poszanowania godności osobistej oraz życzliwego i podmiotowego 
traktowania; 

4) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom, rodzicom i nauczycielom 
stosownie do potrzeb i zgodnie z odrębnymi przepisami; 

5) organizowanie zajęć dydaktycznych z zachowaniem zasad higieny psychicznej; 

6) dostosowywanie treści, metod do możliwości psychofizycznych dzieci w grupie lub poszczególnego 
dziecka; 

7) wyposażanie przedszkola w pomoce dydaktyczne i sprzęt umożliwiający realizację zadań dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych oraz zadań statutowych przedszkola; 

8) wspomaganie wychowawczej roli rodziców; 

9) umożliwianie wychowankom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej  
i religijnej; 



10) rozpoznawanie zainteresowań wychowanków oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie 
ich zainteresowań i uzdolnień; 

11) upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw 
wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

12) rozwijanie u wychowanków dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia 
środowiska sprzyjającego zdrowiu; 

13) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym oraz rodzicami w celu kształtowania środowiska 
wychowawczego w przedszkolu; 

14) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy ekologicznej oraz kształtowanie właściwych postaw wobec 
problemów ochrony środowiska; 

15) kształtowanie odpowiednich wzorców zdrowego żywienia; 

16) zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji; 

17) dokumentowanie procesu dydaktycznego, opiekuńczego i wychowawczego, zgodnie z zasadami 
określonymi w przepisach o dokumentacji szkolnej i archiwizacji; 

18) kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury narodowej, a także postawy 
poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

 

§ 9. 
 

1. Podstawowymi sposobami realizacji zadań przedszkola jest: 

1) zabawa; 
2) samorzutna aktywność dziecka; 
3) twórczość artystyczna; 
4) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą; 
5) zajęcia stymulujące rozwój dziecka organizowane w małych zespołach; 
6) zajęcia specjalistyczne wspomagające dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności; 
7) zabawy kierowane oraz zabawy edukacyjne; 
8) okazje edukacyjne stwarzające dziecku możliwość wyboru zadań, czasu na ich realizację oraz wyboru 

partnerów; 
9) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb oraz 

możliwości dziecka; 
10) zabawy ruchowe, gimnastyczne i spontaniczne w przedszkolu oraz na powietrzu, spacery, wycieczki 

piesze i autokarowe. 
 

§ 10. 
 

1. Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o przyjęte do 
realizacji programy wychowania przedszkolnego dla poszczególnych grup, uwzględniające podstawę 
programową. 

2. Nauczyciel oddziału może wybrać program wychowania przedszkolnego spośród programów dostępnych 
lub: 

1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 

2) zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów); 

3) zaproponować program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami. 



3. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor przedszkola. 

4.Dopuszczone do użytku w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw 
programów wychowania przedszkolnego. 

 

§ 11. 
 

1. Przedszkole wydaje rodzicom dziecka 6 letniego objętego wychowaniem przedszkolnym informację  
o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Informację wydaje się do końca kwietnia roku 
szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę  
w szkole podstawowej. 

2. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie 
dokumentacji prowadzonych diagnoz i obserwacji pedagogicznych dzieci objętych rocznym przygotowaniem 
przedszkolnym. 
 
 

§ 12. 
 

Przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo w czasie pobytu w przedszkolu poprzez: 

1) realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym statucie; 

2) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu i podczas wyjść poza placówkę 
zgodnie z Procedurą organizacji wyjść i wycieczek przedszkolnych; 

3) przestrzeganie, aby dzieci były przyprowadzane i odbierane przez osoby upoważnione pisemnie do 
odbioru dziecka; 

4) przestrzeganie liczebności grup; 

5) odpowiednie oświetlenie i ogrzewanie pomieszczeń; 

6) prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się 
ruchem drogowym; 

7) kontrolę obiektów budowlanych należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych  
i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; 

8) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 

9) ogrodzenie terenu przedszkola; 

10) zabezpieczenie (drzwi zamykane na klucz) przed swobodnym dostępem dzieci do pomieszczeń kuchni  
i pomieszczeń gospodarczych; 

11) wyposażenie przedszkola, w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy; 

12) dostosowanie mebli, krzesełek do warunków antropometrycznych dzieci; 

13) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w wyjściach i wycieczkach 
poza teren przedszkola, co określa Regulamin spacerów i wycieczek będący odrębnym dokumentem; 

14) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

15) zatrudnianie w każdej grupie 2,5 – 3 lat oraz w grupie 3-latków pomocy nauczyciela; 

16) zatrudnianie woźnych oddziałowych, będących wsparciem nauczyciela w czasie codziennych zajęć 
dydaktycznych oraz aktywności w salach zajęć, a także podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym,  
w czasie spacerów oraz wycieczek; 



17) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 
 

§ 13. 
 

Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu wczesnej interwencji 
specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań 
realizowanych zarówno w przedszkolu jak i w domu przy ścisłej współpracy rodziców; 

3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włączanie ich do 
kształtowania u dziecka określonych wiadomości i umiejętności; 

4) zapoznaje rodziców z planem działań wspierających, opracowanym przy współpracy specjalistów, 
nauczycieli i rodziców w przypadku objęcia dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną; 

5) prowadzi dialog z rodzicami w zakresie spraw wychowawczych i udziela wskazówek pedagogicznych oraz 
udostępnia rodzicom wyniki badań, uzgadniając wspólne strategie wychowawcze; 

6) w zależności od potrzeb dziecka, z inicjatywy wychowawcy lub rodzica, kieruje za pośrednictwem 
dyrektora, rodziców do poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym specjalistycznych, organizacji 
pozarządowych lub innych instytucji wspierających rodzinę i dziecko. 

 

§ 14. 
 

1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni 
specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu 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. 

3. Ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodziców  
i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności 
wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej uczniom. 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dziecku w celu wspierania potencjału rozwojowego 
dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz środowisku 
społecznym. 

5. Planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bieżącej pracy z dzieckiem w zakresie 
zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów oraz planowania form pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
należy do zadań dyrektora przedszkola. 

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

7. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana: 

1) w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów pracujących 
z dzieckiem; 

2) w postaci form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

8. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka w przedszkolu to: 

1) zajęcia rozwijające uzdolnienia; 



2) zajęcia specjalistyczne: 

a) korekcyjno-kompensacyjne, 

b) logopedyczne, 

c) rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne, 

d) inne o charakterze terapeutycznym; 

3) w postaci zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;  

4) porad i konsultacji. 

9. Godzina zajęć wymienionych w ust. 8 pkt 1-2 trwa 45 minut. 

10. Dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie dłuższym lub krótszym niż 45 minut, z zachowaniem ustalonego 
dla dziecka łącznego tygodniowego czasu tych zajęć, jeśli jest to uzasadnione potrzebami dziecka. 

11. Dyrektor przedszkola planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dziecka współpracuje przede 
wszystkim: 

1) ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu i z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem; 

2) rodzicami dziecka; 

3) poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

12. Przedszkole prowadzi kształcenie, wychowanie i opiekę dziecka z niepełnosprawnością w oddziałach 
ogólnodostępnych przedszkola. 

13. Opieka przedszkola nad dzieckiem z niepełnosprawnością związana jest z rodzajem jego 
niepełnosprawności. 

14. Warunki opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością wyznaczają zalecenia zawarte w orzeczeniu  
o potrzebie kształcenia specjalnego określone dla danego dziecka i jego niepełnosprawności. 

15. Dyrektor przedszkola przekazuje informację wszystkim nauczycielom i pracownikom niebędących 
nauczycielami, do którego oddziału uczęszcza dziecko z niepełnosprawnością, natychmiast po złożeniu  
w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla tego dziecka. 

16. W przedszkolu odbywa się analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i zaleceń zawartych w tym 
orzeczeniu dla danego dziecka, w trybie pilnym po złożeniu w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego. 

17. Analiza orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się pod kątem zagrożeń związanych  
z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu, ze względu na jego niepełnosprawność, celem zapewnienia 
optymalnej opieki dziecku, która ma wykluczyć lub zminimalizować te zagrożenia. 

18. W przedszkolu zostaje powołany przez dyrektora zespół do spraw pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 
w skład którego wchodzi: 

1) dyrektor przedszkola; 

2) pedagog, logopeda i inni specjaliści zatrudnieni w przedszkolu; 

3) wychowawca oddziału. 

19. Głównym celem pracy zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy 
psychologicznopedagogicznej uczniowi.  

20. Do zadań zespołu należy w szczególności:  

1) ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne 
potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia; 



2) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej;  

3) integrowanie działań w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi;  

4) stosowanie jednakowych zasad postępowania z uczniem przez wszystkich nauczycieli, wykorzystywanie 
właściwych strategii nauczania, respektowanie zaleceń sformułowanych w orzeczeniu lub w opinii, 
informowanie o wynikach diagnozy, postępach i trudnościach ucznia. 

21. Zespół opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenie 
o potrzebie kształcenia specjalnego lub plan działań wspierających dla ucznia posiadającego opinię 
psychologiczną.  

22. Obowiązkiem przedszkola jest: 

1) zapoznanie wszystkich nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu z działaniami, które zostały wypracowane 
przez zespół, o którym mowa w ust. 18 z przydziałem czynności wskazanym nauczycielom i pracownikom nie 
będących nauczycielami, które dotyczą szczególnej opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością; 

2) zapoznanie samego dziecka z zagrożeniami, które wynikają z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze względu 
na niepełnosprawność, pouczenie dziecka o: 

a) zachowaniu, które ma minimalizować zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania w przedszkolu, ze 
względu na niepełnosprawność, 

b) częste przypominanie dziecku o zachowaniu minimalizującym zagrożenia wynikające z jego funkcjonowania 
w przedszkolu, ze względu na niepełnosprawność, 

3) zapoznanie dzieci danego oddziału, do którego uczęszcza dziecko z niepełnosprawnością o tym fakcie  
– zorganizowanie wsparcia koleżeńskiego dla dziecka w zakresie opieki; 

23. Do czasu przekazania działań nauczycielom, wypracowanych przez zespół, o którym mowa w ust. 18, 
wszyscy nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością. 

24. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na autyzm, w tym zespół 
Aspergera i niepełnosprawności sprzężone, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu: 

nauczyciele posiadający kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 
dzieci z niepełnosprawnością lub specjaliści lub pomoc nauczyciela. 

25. Dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na inne 
niepełnosprawności, opiekę sprawują również dodatkowo zatrudnieni w przedszkolu, za zgodą organu 
prowadzącego. 
 

§ 15. 
 

1. W przedszkolu stosowane są zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia. 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich 
osobę dorosłą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Pisemne upoważnienia pozostają w dokumentacji 
przedszkola. 

 2. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do 
przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka  
z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica lub 
pełnoletnią upoważnioną osobę).  
 
3. Szczegółowe zasady przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola  w okresie pandemii COVID-19 

określa Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa z dnia 1.09.2021r. dotycząca organizacji pracy Samorządowego 

Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego podczas trwania pandemii Covid-19. 



4. Zakres stosowania w/w Procedury dotyczy wszystkich pracowników przedszkola, wychowanków, a także 

rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

§ 16. 

 

1. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest przygotować je do pobytu w przedszkolu, 
a następnie osobiście przekazać pod opiekę nauczycielowi: 

1) dziecko powinno przyjść do przedszkola ubrane w strój wygodny, umożliwiający samodzielne ubranie się  
i rozebranie, a odzież wierzchnia powinna być dostosowana do warunków atmosferycznych i umożliwiać 
codzienny pobyt dziecka na świeżym powietrzu; 

2) niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka przez rodziców przed ogrodzeniem przedszkola, głównym 
wejściem do przedszkola, przed zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub na terenie posesji 
przedszkolnej bez opieki; 

3) do przedszkola nie przyprowadza się dzieci przeziębionych, zakatarzonych i z objawami innych chorób. 

2. Rodzic lub osoba upoważniona przez niego do odebrania dziecka, osobiście komunikuje pracownikowi 
pełniącemu dyżur w szatni chęć odebrania dziecka z przedszkola. 

1) rodzic upoważnia na piśmie osoby uprawnione do odbioru dziecka na każdy rok szkolny od 1 września do 31 
sierpnia; 

2) rodzic zobowiązany jest osobiście przynieść pisemne upoważnienie do odbioru swojego dziecka; 

3) pracownik przedszkola dyżurujący na auli odpowiedzialny jest za weryfikację dokumentu tożsamości oraz 
sprawdzenie upoważnienia osoby niebędącej rodzicem; 

4) wychowawca oddziału ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka wskazującym 
na początki choroby, w tym samym dniu, najpóźniej przy odbiorze dziecka z przedszkola. 

3. Dziecko z sali wydawane jest rodzicowi wyłącznie po informacji uzyskanej od  pracownika dyżurującego na 
auli, który zgłasza nauczycielowi przez domofon chęć odebrania dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną. 

4. W przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola, wychowawca zawiadamia rodziców dziecka lub 
opiekunów prawnych. Obowiązkiem dorosłych jest odebranie dziecka z przedszkola i zapewnienie mu opieki 
doraźnej lub opieki medycznej. 

§ 17. 

 

5. Dziecko nie przynosi do przedszkola przedmiotów stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa innych. 

6. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty przyniesione przez dzieci z domu. 

 

§ 18. 
 

7. Dzieciom w przedszkolu nie podaje się żadnych leków, z wyjątkiem chorób przewlekłych na pisemne zalecenie 
lekarza. 

§ 19. 
 

8. Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sali w butach oraz wprowadzania zwierząt na teren 
przedszkola. 



ROZDZIAŁ 3 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 20. 
 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

2.  Dyrektor Przedszkola: 
1) kieruje przedszkolem jako jednostką organizacyjną Gminy; 
2) jest osobą reprezentującą przedszkole na zewnątrz; 
3) jest organem nadzoru pedagogicznego; 
4) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej; 
5) jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w przedszkolu. 
 
3. Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora przedszkola określa ustawa - Prawo oświatowe 
i inne przepisy szczególne. 
 
4. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami 
wykonawczymi do ustawy. 
 
5. Zadania Dyrektora: 
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej 
w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan; 
2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola; 
3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy; 
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela 
kontraktowego; 
5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacji o działalności szkoły; 
6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków 
korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych i higienicznych warunków oraz 
określenie kierunków ich poprawy; 
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców; 
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi 
prowadzącemu; 
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola; 
10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi; 
11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników 
przedszkola; 
12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom; 
13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
14) współdziałanie z organizacjami związkowymi; 
15) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli w czasie zajęć 
organizowanych przez przedszkole; 
16) współpraca z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i rodzicami w realizacji zadań. 



§ 21. 
 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola i działa na podstawie opracowanego Regulaminu 
Rady Pedagogicznej. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. 

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej 
przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza. 

4. Kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej wynikające z ustawy – Prawo oświatowe to: 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji pedagogicznych w przedszkolu; 

3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 

4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 
przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy jednostki. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu 
pierwszego półrocza, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. 

6. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością 
głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków. 

7. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 
O wstrzymaniu wykonywania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

9. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych 
na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli  
i innych pracowników przedszkola. 

10.Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Organu Prowadzącego o odwołanie 
z funkcji dyrektora. 

11.Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 
przedszkola. 

 
§ 22. 

 
1. W przedszkolu działa Rada Rodziców. 

2. Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola. 

3. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców. 

4. W skład Rady Rodziców wchodzi po trzech przedstawicieli każdego oddziału przedszkolnego. 

5. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców  
w każdym roku szkolnym. 

6. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalność. 

7. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu. 



8. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców. 

9. Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres 
stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia 
o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. 

10. Rada Rodziców deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko 
dyrektora. 

 

§ 23. 
 

1. Rada Rodziców wybiera ze swojego grona Prezydium Rady Rodziców. 

2. W skład Prezydium wchodzą:  

▪ przewodniczący Rady Rodziców,  

▪ zastępca przewodniczącego,  

▪ sekretarz, 

▪ skarbnik 

§ 24. 
 

1. Przewodniczący Prezydium Rady Rodziców organizuje prace Rady, zwołuje i prowadzi posiedzenia Rady, 
reprezentuje Radę na zewnątrz.  

2. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki przewodniczącego w czasie jego nieobecności.  

3. Sekretarz Rady odpowiada za dokumentację Rady i protokołowanie jej posiedzeń. 

4. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę 
 

§ 25. 
 

Zasady współpracy organów przedszkola 

1. Wszystkie organy przedszkola współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając 
swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji. 

2. Przepływ informacji pomiędzy organami Przedszkola o proponowanych i planowanych działaniach, odbywa 
się poprzez: zebrania, kontakty indywidualne, wiadomości email i zarządzenia Dyrektora. 

3. Organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych 
organów w celu wymiany poglądów i informacji. 

4. Rodzice przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Przedszkola poprzez swoją reprezentację, lub 
Radzie Pedagogicznej na jej zebraniu. 

5. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, opieki i kształcenia dzieci według zasad 
przyjętych w przedszkolu. 

6. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz przedszkola, z zachowaniem drogi służbowej. 
 

§ 26. 
 



Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami przedszkola. 

1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców: 

1) prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora 
Przedszkola; 

2) przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, 
zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk; 

3) Dyrektor Przedszkola podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu; 

4) o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 
dni od złożenia informacji o sporze. 

2. Spory między organami Przedszkola rozwiązywane są wewnątrz Przedszkola na drodze polubownej poprzez 
wzajemny udział członków poszczególnych organów i jawną wymianę poglądów. 

3. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony „przeciwnej” z prośbą  
o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

4. Rozwiązanie sporu winno doprowadzić do zadowolenia obu stron. 

5. W przypadku sporu między organami przedszkola, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest Zespół 
Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów przedszkola, z tym, 
że Dyrektor Przedszkola wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole. 

6. Zespól Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku 
niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania. 

7. jeżeli spór dotyczy dyrektora przedszkola, do prac zespołu można zaprosić przedstawiciela organu 
prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego, w zależności od rodzaju rozstrzyganej, spornej sprawy, 
przedstawicieli tych organów zaprasza dyrektor przedszkola lub społeczny inspektor pracy. 

8. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne. 

9. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty czynności organów tych 
jednostek określone w przepisach dotyczących funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za 
pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.  
o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności,  
a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie obiegowym. Treść podjętej  
w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny 
sposób. 

 

§ 27. 
 

1. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko wicedyrektora. Powierzenia stanowiska 
wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego oraz 
rady pedagogicznej. 

2. Zakres uprawnień wicedyrektora: 
1) Wicedyrektor poza obowiązkami nauczyciela wymienionymi w ustawie – Karta Nauczyciela z dnia 26 
stycznia 1982 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1762), jest odpowiedzialny za poziom i jakość nauczania oraz życie, 
zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków w czasie zajęć, zabaw jak również całego pobytu dzieci na 
terenie przedszkola i poza nim organizowanych przez przedszkole; 
2) Podlega służbowo bezpośrednio dyrektorowi przedszkola i jest zobowiązany przestrzegać przepisów, 
regulaminów, procedur a także zarządzeń dyrektora oraz zadań ujętych w niniejszym dokumencie; 



3) Zastępuje dyrektora przedszkola w przypadku jego nagłej choroby lub wyjazdu, a w innych 
przypadkach na podstawie zarządzeń dyrektora. 
4) Podczas nieobecności dyrektora: 
a) podejmuje decyzje w sprawach pilnych,  
b) podpisuje dokumenty w zastępstwie lub z upoważnienia dyrektora,  
c) współdziała na bieżąco z organem prowadzącym szkolę oraz innymi instytucjami 

3. Odpowiada przed dyrektorem przedszkola za pełną i terminową realizację powierzonych zadań. 
4. Zgodnie ze Statutem Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego, do podstawowych 

obowiązków wicedyrektora należy:  
1) Pomoc dyrektorowi w sprawowaniu nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
2) Wspomaganie nauczycieli w realizacji ich zadań - udzielanie pomocy nauczycielom w wykonywaniu 
ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 
3) Kontrola prowadzenia przez nauczycieli obowiązującej dokumentacji; 
4) Organizowanie współpracy ze środowiskiem społeczno-kulturalnym; 
5) Wykonywanie innych prac i obowiązków polecanych przez dyrektora, a wynikających  z organizacji 
pracy przedszkola. 
6) Szczegółowe zadania wicedyrektora określa dyrektor przedszkola w szczegółowym zakresie 
obowiązków. 

 

§ 28. 
 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów 
możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą 
wymianę informacji. 

 

 

ROZDZIAŁ 4 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 
 

§ 29. 
 

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

2. Przedszkole jest 8 – oddziałowe. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 
 

§ 30. 
 

6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godz. 9.00. W innej sytuacji rodzice (prawni opiekunowie) 
powinni poinformować przedszkole o późniejszej godzinie przybycia telefonicznie bądź dzień wcześniej. 

 

§ 31. 
 

Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 17.30 i uzależnione jest od zadeklarowanych przez rodziców 
(opiekunów prawnych) godzin pobytu dziecka w przedszkolu. 



 

§ 32. 
 

7. Określa się astępujące pory posiłków: 

śniadanie: godz. 8.00 – dla dzieci z grup I – IV 

godz. 8.30 – dla dzieci z grup V - VIII 

obiad: godz.12.00 – dla dzieci z grup I – IV 

godz. 12.30 -  dla dzieci z grup V- VIII 

podwieczorek: godz.14.30 – dla dzieci z grup I – IV 

godz.15.00 – dla dzieci z grup V - VIII 

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

9. Rozkład dnia w miarę potrzeby może być zmieniony. 
 

§ 33. 
 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący lub na 
wniosek dyrektora przedszkola. 

2. Przerwa wakacyjna trwa jeden miesiąc i jest ustalana przez Organ prowadzący. Przerwa wakacyjna jest 
wykorzystana na: 

1) wykonanie remontu i czynności porządkowych; 

2) pracownicze urlopy wypoczynkowe. 

3. Zgodnie z zapisami Konwencji Praw Dziecka, w czasie miesięcznej przerwy wakacyjnej uwzględnia się prawo 
dziecka do odpoczynku. 

 

§ 34 
 

1. Opłatę za przedszkole należy uregulować z dołu do 14 dnia każdego miesiąca. 

2. Dziecko może korzystać z usług przedszkola w zakresie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki  
w wymiarze 5 godzin dziennie tj. od 8:00 – 13:00. 

3. W pozostałych godzinach za każdą godzinę korzystania przez dziecko ze świadczeń rodzice płacą 1 zł,  
w przypadku posiadania krakowskiej karty rodzinnej: 0,50 zł lub w przypadku dzieci 6-letnich realizujących 
roczne przygotowanie przedszkolne: 0 zł. 

4. Numery kont bankowych, na które należy dokonywać wpłat za przedszkole to: 

Nazwa odbiorcy: Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie 

Numer konta: 92 1020 2892 0000 5102 0626 5047 

Tytułem: P41/imię i nazwisko dziecka/pesel dziecka/ 

5. Zasady opłat za przedszkole reguluje Podstawa prawna: 



UCHWAŁA NR XCVII/2509/18 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie określenia 
wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym 
w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. 

6. Dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następującej liczby posiłków: 

a) śniadanie,  

b) śniadanie, obiad, 

c) śniadanie, obiad, podwieczorek, 

d) obiad, podwieczorek. 

7. Upoważnionym do stosowania zwolnień lub ulg w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole jest 
Dyrektor przedszkola, a wnioskującym rodzice dziecka przedszkolnego. 
 

§ 35. 
 

1. Przedszkole stosuje zbiorowe żywienie dzieci. 

2. W sytuacji zapisu do przedszkola dziecka z alergią pokarmową lub skórną, dziecko zostaje uznane za 
„alergiczne” po przedstawieniu zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego 
alergenu. 

2. Potrzeba uwzględnienia diety z wyłączeniem alergenu zgłoszona w ciągu roku, następuje po dostarczeniu 
przez rodzica do dyrektora, zaświadczenia od lekarza o rodzaju alergii i informacji dotyczącej uczulającego 
alergenu.  

2. Dla dzieci z alergiami przedszkole stosuje przedszkolną, ogólną dietę pokarmową opartą o przedszkolny 
jadłospis, wykluczającą z przygotowywanych posiłków alergenów ( np. mleko, kakao, orzechy). 

3. Zgłoszenie przez rodzica sytuacji alergii u dziecka, powinno każdorazowo zostać zgłoszone do dyrektora, który 
w porozumieniu z intendentem oraz szefem kuchni, analizują możliwości, jakimi dysponuje przedszkole  
w zakresie żywienia dzieci oraz  zapewnienia pełnowartościowego posiłku dla dziecka z alergią. 
 

§ 36. 
 

1. Dyrektor może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć opiekuńczo- dydaktyczno –wychowawczych w grupach 
międzyoddziałowych. 

2. Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi 
przyprowadzanymi wcześnie rano i późno odbieranymi z przedszkola. 

3. Nauczycielka otwierająca przedszkole przyjmuje dzieci od godziny 6.30 do momentu otwarcia pozostałych 
oddziałów, zaś nauczycielka zamykająca przedszkole przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 17.00 do 
momentu zamknięcia przedszkola. 

4. Ilość dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25 dzieci. 

5. W okresach niskiej frekwencji dzieci (ferie zimowe, ferie wiosenne, okresy przedświąteczne, wysoka 
zachorowalność, tzw. długie weekendy) lub innych zaistniałych sytuacjach Dyrektor Przedszkola może zlecić 
łączenie oddziałów z zachowaniem liczebności w grupie dostosowanej do obowiązujących przepisów. 

 

 

 



ROZDZIAŁ 5 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 
 

§ 37. 
 

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników samorządowych niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych szkoły 
określają przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty  
i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych szkoły 
określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.  

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku; 

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 
 

§ 38. 
 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma za zadanie kierowanie 
się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo i troską o ich zdrowie, poszanowanie godności osobistej 
dziecka. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale przedszkolnym  
i odpowiada za jej jakość. 

3. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną i innymi 
specjalistycznymi. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

5. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień pracy. 

6. Nauczyciele udzielają pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Szczegółowe zadania nauczycieli: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych 
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

3) opracowanie i przygotowanie na piśmie plany pracy dydaktyczno-wychowawczej dla danego oddziału; 

4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna); 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego tj. systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 
zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego; 

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń; 



7) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców 
do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego 
w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju m.in. przez 
organizację zebrań grupowych, zajęć adaptacyjnych dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, 
wspólnego świętowania oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział zainteresowani rodzice; 

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

9) realizacja zaleceń i zarządzeń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących; 

10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej; 

11) inicjowanie i organizowanie wydarzeń o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub 
rekreacyjno-sportowym; 

12) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 
prawa; 

13) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-dydaktycznej, 
jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotyczących dzieci; 

14) współpraca z nauczycielami zajęć dodatkowych; 

15) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej; 

16) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

17) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej, 
wyspecjalizowanych placówek i instytucji oświatowych; 

18) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności 
placówki. 

§ 39. 
 

1. Do zadań psychologa w przedszkolu należy w szczególności:  

1) prowadzenie działań i badań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych oraz wspieranie mocnych stron dzieci; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów 
wychowawczych oraz wspierania rozwoju dziecka; 

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznawanych potrzeb; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz 
inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym; 

5) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

6) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień 
dzieci; 

2. Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:  

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy 
dziecka; 

2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji 
rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 



3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej 
we współpracy z rodzicami dzieci; 

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
 

§ 40. 
 

1. Dyrektor przedszkola, na każdy rok szkolny powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóm nauczycielom 
posiadającym kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, w miarę możliwości oraz  
z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych oraz dostępności kadrowej, nauczyciel opiekuje się danym 
oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

3. Dyrektor przedszkola w ramach prawidłowej organizacji pracy przedszkola decyduje o ciągłości pracy 
nauczycieli w danej grupie dzieci. 

4. Ze względu na prawidłową organizację pracy przedszkola nauczyciel może zostać przesunięty do pracy w innej 
grupie. 

5. Zmiana grupy przez dzieci jest możliwa na pisemny wniosek rodziców dziecka – decyzję o przeniesieniu 
podejmuje dyrektor biorąc pod uwagę faktyczne możliwości – wolne miejsce w wybranej grupie oraz zasięgając 
opinii nauczycieli grupy poprzedniej i docelowej. Jeżeli w wnioskowanej przez rodzica grupie nie ma miejsca 
wniosek czeka na realizację – na zwolnienie się miejsca. 

6. Ostateczną decyzję o przydziale grup podejmuje dyrektor placówki biorąc pod uwagę liczbę dzieci w danych 
rocznikach po rekrutacji, pisemne wnioski rodziców oraz organizację i możliwości przedszkola. 

 

§ 41. 
 

1. Nauczyciele oraz rodzice współpracują ze sobą. 

2. Ustala się następujące formy współdziałania nauczycieli z rodzicami oraz ich częstotliwość: 

1) w miesiącu wrześniu organizowane jest zebranie organizacyjne, w trakcie którego dyrektor zapoznaje 
rodziców ze statutem przedszkola, organizacją przedszkola oraz wydarzeniami zaplanowanymi na dany rok 
szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego (konkretnych oddziałów 
przedszkolnych) oraz przekazują istotne sprawy dotyczące grupy; 

2) w miesiącach listopadzie i maju rodzice zapoznawani są z wynikami obserwacji i diagnozy wstępnej dzieci 
w formie pisemnej informacji zawierającej opis aktualnego poziomu rozwoju we wszystkich obszarach 
rozwojowych oraz kierunki do dalszej pracy, a także propozycje wsparcia rozwoju; 

3) w miesiącu styczniu odbywają się zebrania podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczą  
w poszczególnych grupach w I semestrze; 

4) w miesiącu kwietniu rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego 
uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka i decydują o przekazaniu jej szkole,  
w której dziecko rozpocznie naukę. 

§ 42. 
 

1. W przedszkolu zatrudnia się pracowników samorządowych. 



2. Zadaniami pracowników samorządowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola  
w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, a także utrzymanie obiektu 
i jego otoczenia w ładzie i czystości.  

3. Szczegółowe zakresy czynności tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola. 

 

ROZDZIAŁ 6 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE 
 

§ 43. 
 

1. Rodzice mają prawo do:  

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach 
organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, wydarzeniach wewnętrznych  
i środowiskowych (wg kalendarza imprez i uroczystości); 

2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą; 

3) zaangażowania oraz uczestnictwa w życiu grupy. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców; 

3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędną odzież, obuwie ochronne, zestaw do odpoczynku; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby 
zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo; 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu. 

3. Rodzice dziecka podlegającego rocznemu obowiązkowi przedszkolnemu są obowiązani do zapewnienia 
regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia. 

 

§ 44. 
 

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami.  

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo, ochronę przed 
przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej  
i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia przedszkolnego, religijnego oraz 
światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych ludzi; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

6) wsparcia w przypadku trudności rozwojowych. 



3. Wychowanek przedszkola ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony. 

4. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności 
przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę 
własnych możliwości; 

2) uszanowania prawa rówieśników do udziału w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz zabawy i tym 
samym niezakłócanie uczestnictwa pozostałych dzieci w aktywnościach proponowanych przez wychowawcę 
i innych nauczycieli; 

3) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli i innych pracowników 
przedszkola; 

4) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

5) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

5. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia przeciw nim 
pracowników przedszkola, rodzic zgłasza ten fakt wychowawcy lub dyrektorowi przedszkola. 

 

§ 45. 
 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora Przedszkola do skreślenia dziecka z listy 
przedszkolaków w niżej wymienionych przypadkach: 

1) powtarzającego się nie przestrzegania przez rodziców ( prawnych opiekunów) rozkładu dnia w przedszkolu  
(tj. niepotwierdzone telefonicznie lub osobiście i powtarzające się nieprzestrzeganie godziny przyprowadzania 
dziecka do przedszkola skutkujące zakłócaniem pracy grupy w czasie zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz 
powodujące zakłócenia w planowaniu posiłków oraz organizacji pracy kuchni; bez powiadomienia powtarzające 
się nieprzestrzeganie godziny odbierania dziecka skutkujące koniecznością wydłużenia czasu pracy nauczyciela 
oraz pracowników przedszkola; powtarzające się nieodbieranie telefonu przez rodziców (opiekunów prawnych) 
celem nawiązania kontaktu w przypadku nieodebrania dziecka po godzinie zamknięcia przedszkola); 

4) nie podania, zatajenia informacji o stanie zdrowia dziecka w karcie zgłoszenia np. choroby przewlekłej 
skutkujące zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia samego dziecka jak i pozostałych dzieci; 

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, 

c) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 



d) rozmowy z dyrektorem; 

2. Skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka objętego rocznym obowiązkowym przygotowaniem 
przedszkolnym. 

3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w przypadkach, o których mówi pkt 1) dokonuje dyrektor 
stosując poniższą procedurę: 

1) upomnienie ustne rodziców/opiekunów przez dyrektora; 
2) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem 
odbioru; 

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa - negocjacje dyrektora, psychologa z rodzicami; 

4) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych Miejskiego Ośrodka 
Pomocy społecznej, Poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

6) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania zapisów niniejszego Statutu  
i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka; 

7) podjęcie uchwały przez Radę pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków. 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej. 

5. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej otrzymania do 
Małopolskiego Kuratora Oświaty. 

6. W trakcie postępowania odwoławczego dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola. 

 

ROZDZIAŁ 7 

PRZEPISY SZCZEGÓLNE 
 

§ 46. 
 

1. W czasie stanu epidemii, ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w której może być zagrożone 
zdrowie dziecka przedszkole może funkcjonować w następujący sposób: zajęcia odbywają się stacjonarnie w 
reżimie sanitarnym z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń oraz wytycznych Ministra 
zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego. 

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub dyrektor przedszkola, biorąc pod uwagę aktualną 
sytuację epidemiologiczną, może na czas oznaczony zawiesić wszystkie zajęcia lub część zajęć w przedszkolu. 

3. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizacja zadań przedszkola 
odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe oraz  
w ścisłej współpracy z rodzicami: 

1) z wykorzystaniem: 

a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez Ministra właściwego 
do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl, komunikatora Skype, Teams, platformy 
Google Dysk, Skrzynek poczty elektronicznej, strony p41@mjo.krakow.pl, 

b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 
oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego 
nadzorowanych, 

c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 

http://www.epodreczniki.pl/


d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą dyrektora przedszkola; 

2) przez podejmowanie przez wychowanków aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających przy 
udziale rodziców, zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do obserwacji pracy dziecka; 

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między 
nauczycielem, wychowankiem lub rodzicem m.in. takich jak: komunikatora WhatsApp, komunikatora Skype, 
poczty elektronicznej; 

4) przez stałe, cykliczne, regularne informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich 
realizacji przez dziecko w domu, w tym szczególnie wychowanków z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego, objętymi zajęciami rewalidacyjnymi oraz wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną; 

5) przez prowadzenie konsultacji dla rodziców w formach i terminach określonych przez dyrektora przedszkola. 

4. Nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach 
i formach ich realizacji przez dziecko w domu. 
 
5. Szczegółowe zasady przyprowadzania oraz odbierania dziecka z przedszkola  w okresie pandemii COVID-19 

określa Wewnętrzna Procedura Bezpieczeństwa z dnia 1.09.2021r. dotycząca organizacji pracy Samorządowego 

Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego podczas trwania pandemii Covid-19. 

 

 

ROZDZIAŁ 8 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§ 47. 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 48. 
 

1. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, odczytując zebranym 
pełny jego tekst. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu 
statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut. 

2. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu. 

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się u dyrektora oraz na stronie internetowej przedszkola.  
 

§ 49. 
 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa 
Wodeckiego w Krakowie z dnia 30.06.2020r. 

2. Statut Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie w powyższym brzmieniu 
wchodzi w życie z dniem 14.04.2022r roku. 

3. Statut Samorządowego Przedszkola nr 41 im. Zbigniewa Wodeckiego w Krakowie został uchwalony Uchwałą 
Rady Pedagogicznej z dnia 14.04.2022r. i podany do publicznej wiadomości. 

 
 


