
R,AI}A G,TryYruV
SIERAK#!b'SilE

woj. Pourorskje

UCTTWALA NRV/49l19
RADY GMINY SIERAKOWICE

z dnia 5 marca20l9 r.

w sprawie zaloLenia publicznego przedszkola

Na podstawie art.7ust. I pkt8, art. 18ust.2pl<t91it. h ustawy zdnia 8marca 1990r. osamorz4dzie
gminnym (tj. Dz.lJ. z20l8r. poz-994 ze zm.), art.29ust. 1pkt1, art.88ust. 1i7 ustawy zdnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (tj.Dz. U. z 2018r. poz.996 ze zm.)

Rada Gminy Sierakowice u c h w a I a, co nastgpuje:

$ 1. LZ dniem I wrzeSnia 2019r. zal<\ada siE publiczne Przedszkole rc 2"Zielony Wiatraczek"
w Sierakowicach.

2. Siedzib4 Przedszkola nr 2"Zielony Wiatraczek" wSierakowicach jest ul. Spacerowa 11, 83-340

Sierakowice, powiat kartuski, wojew6dztwo pomorskie.

3. Przedszkole nr 2"Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach jest prowadzone jako jednostka budZetowa

Gminy Sierakowice.

4.Gmina Sierakowice jako organ prowadz4cy wyposaza Przedszkole nr Z"Zielony Wiatraczek"
w Sierakowicach w mienie niezbgdne do realizacji cel6w okreSlonych w Statucie.

S 2. 1. Akt zalo:fcielski Przedszkola m 2"Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach stanowi zal4cznik nr

I do niniejszej uchwaly.

2.Organizacjg Przedszkola nr Z"Zielony Wiatraczek" wSierakowicach okreSla statut stanowi4cy

zah1czniknr 2 do niniejszej uchwaty.

$ 3. Wykonanie uchwaly powierza sig W6jtowi Gminy Sierakowice.

$ 4. Uchwala wchodzi w irycie z dniem podjgcia.

Przewodnicz4cy Rady

uczkowski
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Zal4cznikNr 1 do uchwatry Nr V/49l19

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 5 marca 2019 r.

AKT ZAI,OZYCTET,STI PRZEDSZKOLA

Na podstawie art.1 ust. 1pkt8, art. 18ust.2pl<t9lit. h ustawy zdnia Smarca 1990r. osamorzqdzie
gminnym (tj. Dz.U. 22018r. poz.994 ze zm.), aft.29 ust. I pkt 1iart.88ust. I i7 ustawy zdnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oSwiatowe (tj. Dz.rJ. z20l8r. poz.996 ze zm.), zaklada sig z dniem 1 wrzesnia
2019 r.:

typ: przedszkole

nazwai Przedszkole nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach

siedziba: ul. Spacerowa I 1, 83-340 Sierakowice

Otrzymuj4:

1. Dyrektor Przedszkola

2. Pomorski Kurator OSwiaty

3. ala
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ZatqcznikNr 2 do uchwaly Nr V/49l19

Rady Gminy Sierakowice

z dnia 5 marca 2019 r.

STATUT
Przedszkola nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach

Rozdzial l.
POSTANOWIENIA WSTEPNE

$ 1. l.Przedszkole w 2"Zielony Wiatraczek" wSierakowicach jest przedszkolem publicznym

zapewniaj1cym wychowanie przedszkolne dzieciom w wieku przedszkolnym.

2. Siedziba Przedszkola nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach znajduje sig w Sierakowicach, ul'
Spacerowa 11, 83-340 Sierakowice.

3.Organem prowadz4cym Przedszkola nr 2"Zielony Wiatraczek" wSierakowicach jest Gmina

Sierakowice z siedzib4 ul. Lgborska 30, 83-340 Sierakowice.

4.Nadz6r pedagogiczny nad Przedszkolem nr 2"Zielony Wiatraczek" wSierakowicach sprawuje

Pomorski Kurator OSwiaty.

$ 2. Ilekro6 w dalszej czgSci statutu jest mowa o:

1) przedszkolu-naleiry przeztorozumie6Przedszkole w2"Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach,

2) statucie - naleLry przezto rozumie6 Statut Przedszkola nr 2 "Zielony Wiatraczek" w Sierakowicach,

3) nauczycielu - naleZy przez to rozumie6 kaZdego pracownika pedagogicznego przedszkola,

4) rodzicach - naleZy przez to rozumied r6wnieZ prawnych opiekun6w dziecka oraz iwrc osoby sprawuj 4ce

pieczg zastQpcz4 nad dzieckiem.

Rlozdzial2.
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

$3. l.Przedszkole realizuje cele izadania zgodnie zoczekiwaniami rodzic6w wynikaj4ce zustawy

Prawo Oswiatowe oraz przepis6w wydanych na jej podstawie, aw szczeg6lnoSci w podstawie programowej

wychowania przedszkolnego.

2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie caloSciowego rozwoju dziecka. Wsparcie to

realizowane jest ptzez proces opieki, wychowania i natczania - uczenia sig, co umoZliwia dziecku

odkrywanie wlasnych moiliwoSci,-sensu dzialania orazgromadzenie do6wiadczed na drodze prowadz4cej do

prawdy, dobra i pigkna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osi4ga dojrzalofil do podjgcia nauki na

pierwszym etapie edukacji.

3. Przedszkole realizuj e nastgpuj 4ce zadania:

1) wspieranie wielokierunkowej aktywnoSci dziecka poprzez organizacjg warunk6w sprzyjaj4cych
nabywaniu doSwiadczeh wftzycznym, emocjonalnym, spolecznym ipoznawczym obszarze jego

rozwoju.

2) tworzenie warunk6w umoZliwiaj4cych dzieciom swobodny rozw6j, zabawg i odpoczynek w poczuciu

bezpieczefrstwa.

3) wspieranie aktywnoSci dziecka podnosz4cej poziom integracji sensorycznej i umiejgtnoSci korzystania

z rozwijajqcych sig proces6w poznawczych.
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4) zapewruenie prawidlowej organizacji warunk6w sprzyjaj4cych nabywaniu przez dzieci doSwiadczeh,
' 
mire umozliwi4 im ciqgtoSl proces6w adaptacji 

-oraz 
pomoc dzieciom rozwijaj4cym sig w spos6b

nieharmonij ny, wolniej szy lub przyspieszony.

5) wspieranie samodzielnej dziecigcej eksploracji Swiata, dob6r tresci adekwatnych do poziomu rozwoju
' 

dziecka,jego mozliwoSci percepcy;ry"h, *yobruzehiroztmowania, zposzanowaniem indylvidualnych

potrzeb i zainteresowafi'

6)wzmacnianie poczucia wartoSci, indywidualnoSd, oryginalnoSi dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji

osobowych i uczestnictwa w gruPie.

7) tworzenie sytuacji sprzyjaj4cych rozwojowi nawyk6w i zachowaf prowadz4cych do samodzielno6ci,

dbania o zdrowie, rpiu*roSe iuchow4 ibezpieczenstwo, w tym bezpieczefistwo w ruchu drogowym'

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczui wlasnych i innych itdzi otaz, dbanie o zdrowie
' pry"[i.rr., realizowane m.in. zwykorzyitaniem naturalnych sytuacji, pojawiajqcych- sig w przedszkolu

or* sytuacji zadaniowych, uwzglgdniaj4cych treSci adekwatne do intelektualnych mozliwoSci

i oczekiwari ronvojowYch dzieci.

9)tworzenie sytuacji edukacyjnych buduj4cych wra2liwo16 dziecka, wtym wra2liwo66 estetyczn4,

w odniesieniu do wielu rfo umy*nosci cilowieka: mowy, zachowania, ruchu, Srodowiska, ubioru,

muzyki, tafca, Spiewu, teatru, plastyki.

l0)tworzenie warunk6w porwalajqcych na bezpiecznq, samodzieln4 eksploracjq otaczai4cei dziecko

przyrody, stymuluj4cych rozw6J wrazliwoSci i umoZliwiaj4cych poznanie_ wartoSci oraz norm

farotra"y"t tig Oo Sioaowiska priyrodniczego, adekwatnych do etapu ronvoju dziecka'

ll)tworzenie warunk6w umozliwiaj4cych bezpieczn4, samodzieln4 eksploracjg element6w techniki

w otoczeniu, konstruowania, majsierkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego dziatrania,

prezentowania wytwor6w swojej pracy.

l2)wsp6ldzialanie zrodzicami, r62nymi Srodowiskami, organizaciami i instytucjami, uzrnnymi ptzez

rodzic6w za fu6dto istotnych *urto6"i, na rzecz twoizenia warunk6w umoZliwiaj4cych rozw6j

toZsamoSci dziecka.

13) kreowanie, wsp6lnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadz4cych do poznaniaprzez dziecko

warto5ci i norm spolecznych, k6ry;h ZiOdlemjest rodzina, grupa w przedszkolu,.inne dorosle osoby,

w tym osoby starsz 
", 

ori rozwijania zachowafi wynikaj4cych z wartoSci mozliwych do zrozumienia na

tym etapie rozwoju'

l4)systematyczte uzupelnianie, za zgod1 rodzic6w, realizowanych treSci rvYc]royawczych onowe
'zigadnienia, wynikaj4ce z po3awi"ni-a sig w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego

bezpieczefistwa i harmonijnego rozwoju.

l5) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizm6w tczeniasig dziecka, prowadz4ce do osi4gnigciaprzez

nie poziomu umozliwiaj4cego podjqcie nauki w szkole'

16) organizowanie zajE6- zgodnie zpotrzebami - umoZliwiaj4cych dziecku poznawanie kultury iigzyka

mniejszoSci narodowej lub etnicznej.

1T)tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjqqcych budowaniu zainteresowania dziecka jgzykiem obcym

nowo4rtnym, chgci poznawania innych kultur.

4 . Przedszkole realizuj e cele i zadania poprzezi

l) organizacjg oddzial6w przedszkolnych dla dzieci w zbliZonym wieku z uwzglgdnieniem indywidualnych

wniosk6w rodzic6w, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i moZliwoSci indywidualnych dziecka oraz wszystkich

obszar6w edukacyjnychzawirtychw podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwarfych form pracy, umoZliwiaj4cych dziecku wyb6r miejsca i rodzaju aktywnoSci,
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4) indywidualizacja tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepelnosprawnych,

stoiowanie specyficznej organiza$i nauki i metod pracy, prowadzenie zaj96 zgodttie z zaleceniami

poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych specjalist6w ilekaruy - odpowiednio do stopnia

i rodzaju niepelnosprawnoSci dziecka.

5) udzielanie pomocy logopedycznej indywidualnej, grupowej.

6) prowadzenie zajgd religii dla chgtnych.

5. Wobec rodzic6w przedszkole pelni funkcjq doradcz4 i wspomagaj4c4:

l) pomaga w rozpoznawaniu moZliwoSci i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjqciu wczesnej

interwencj i specj alistycznej,

2)informuje na bieZqco opostgpach dziecka, uzgadnia wsp6lnie zrcdzicami kierunki izakres zadai
realizowanych w przedszkolu.

6. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno- pedagogicznej na wniosek rodzic6w dziecka,

natczyciela,poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalisfycznej

T.Przedszkole przygotowuje dzieci do podjgcia nauki w szkole, organizuj4c tok edukacji przedszkolnej

umoZliwiaj4cy oii4gniEcie dojrzaloSci szkolnej w aspekcie rozwoju ftzycznego, umyslowego,

emocjonalnego i spolecznego.

8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczefstwo i opiekg poprzezi

l)bezpoSredni4 istal4 opiekE nad dzie6mi wczasie pobytu wprzedszkolu oruz wtrakcie zaj96 poza

terenem przedszkola,

2) zapewnienie wzmoZonego bezpieczeristwa w czasie wycieczek, co okreSla Regulamin spacer6w

i wycieczek,

3)zatrudnianie nauczyciela lub- na wniosek dyreklora iza zgodq organu prowadz4cego- drugiego

nauczyciela, kt6rzy s4 odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeristwo dzieci w czasie zai96 edukacyjnych

i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego,

4) zatrudnianie w grupie 3 i 4-1atk6w pomocy nauczyciela,

5) stwarzanie poczucia bezpieczefrstwa pod wzglgdemfizycznym i psychicznym,

6) stosowanie obowi4zuj4cych przepis6w bhp i ppoZ.

g.Dziecis? przyprowadzane i odbierane zprzedszkolaprzez rodzic6w lub upowaznion4 pisemnieprzez

nich osobg zapewniajqc4 dziecku pelne bezpieczefistwo.

10. Rodzice lub osoba upowaZniona ponosi calkowit4 odpowiedzialnofiC za dziecko w drodze do

przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) otaz w drodze dziecka

zprzedszkola do domu (od momentu odebrania dzieckaod pracownika przedszkolaprzezrodzica).

ll.Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie ronvoju dzieci. Ma ono na celu pobudzenie

psychoruchowego, spolecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepelnosprawnoSci do momentu

podjgcia nauki w szkole.

12. Do zadanzespolu wczesnego wspomagania rozwoju dziecinaleiry w szczeg6lnoSci:

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunk6w
i harmonogramttdzialahw zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,

2)nawi1zanie wsp6lpracy zzal<ladem opieki zdrowotnej lub oSrodkiem pomocy spolecznej wcelu
zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rcdzinE indywidualnego programu wczesnego

wspomagania ztwzglgdnieniem dzialah wspomagaj4cych rodzing dziecka wzakresie realizacji
programu, koordynowania dzialafi specjalist6w prowadzqcych zajgcia z dzieckiem oraz oceniania

postgp6w dziecka,
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4) analizowanie skutecznoSci pomocy udzielanej dziecku ijego rodzinie, wprowadzanie zmian

windywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka ijego rodziny,

oraz planowanie dalszych dzialahw zakresie wczesnego wspomagania.

1 3. Wsp6lpraca zespolu z rodzicami to:

l) udzielanie pomocy w zakresie ksztaltowania postaw i zachowafi w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie

wigzi emocjonalnej pomigdzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawaflie zachowaf dziecka i utrwalanie

wlaSciwych reakcji na te zachowania,

2) tdzielanie instruktaZu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

3) pomoc w przystosowaniu warunk6w w Srodowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu
' 

i wykorryiraniu w pracy z dzieckiem odpowiednich Srodk6w dydaktycznych i niezbqdnego sprzqtu.

$ 4. l. przedszkole organizuje ildziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom

tczqszczaj4cym do przedszko la, i ch ro dz i com or az nauczy ci e lom'

2. pomoc psychologiczno-pedagogi czna udzielana w przedszkolu polega na wspieraniu rodzic6w oraz

nauczycieli w iozwi4iywaniu problem6w wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich

umiejgtnoSci wychowa*"zych w celu zwigkszenia efektywnoSci pomocy psychologiczno - pedagogicznej

dla dzieci.

3. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielaj4 dzieciom nauczyciele, oraz specjaliSci,

w szczeg6lnoici psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, terapeuci pedagogiczni'

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana wtrakcie biea1cej pracy zdzieckiem oraz

w formie:

1) zajqc, specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych otaz innych zajg(' o charakterze

terapeutycznym;

2) porad i konsultacji;

3) zajg(, rozwij aj4cych uzdolnienia.

5. pomoc psychologiczno- pedagogiczna jesl udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad,

konsultacji, warsztat6w i szkoleh.

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalist6w udzielaj4cych pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w przedizkolu zapewniil4 poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz plac6wki

doskonalenia nauczycieli.

Rozdzial3.
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

$ 5. 1. Organami Przedszkola s4:

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem,

2) Rada Pedagogiczna,

3) Rada Rodzic6w.

2. Kompetencje Dyrektora:

1) kieruje biel4cq dzialalnoici4 plac6wki, reprezentuje j4na zewn1lrz,

2)jest kierownikiern zakladu pracy dla zatrudnionych wprzedszkolu nauczycieli ipracownik6w obslugi

oraz administracji,

3) spr.awuje nadz6r pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,

4) sprawuje opiekg nad dzieimi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego

poprzez aktywne dzialania prozdrowotne,
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5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwaly podjgte w ramach kompetencji stanowi4cych,

6) wstrzymuje uchwaly rady pedagogicznej niezgodne zprzepisami prawa i powiadamia o tym stosowne
organy,

7) dysponuje Srodkami okreSlonymi w planie finansouym przedszkola i ponosi odpowiedzialnoSi za ich
prawidlowe wykorzystanie, atakle organizuje administracyjn4, finansow4 i gospodarcz4 obslugg
przedszkola,

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu,, atakae bezpieczne i higieniczne
warunki uczestnictwa w zajqciach organizowany ch przez przedszkole,

9) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczn1.

3. Zadania Dyrektora:

1) opracowanie na kaZdy rok szkolny organizacji pracy przedszkola oraz planu nadzoru pedagogicznego,
kt6re przedstawiaradzie pedagogicznej w terminie do I wrzeSnia roku szkolnego, kt6rego dotyczy,

2) prowadzenie obserwacj i zajg( 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 natczyciela
kontraktowego,

5) przedstawienie radzie pedagogicznej og6lnych wniosk6w wynikaj4cych ze sprawowanego nadzoru
pedagogiczn ego oraz i nformacj e o dzialalnoSc i przedszkola,

6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli maj4cych na celu zapewnienie bezpiecznych warunk6w
korzystania z obiekt6w nalelqcych do przedszkola atakzebezpiecznych i higienicznych warunkow, oraz
okreSla kierunki ich poprawy,

7)ustalenie ramowego rozkladu dnia na wniosek rady pedagogicznej zuwzglgdnieniem zasad ochrony
zdrowia i higieny praay oraz oczekiwafi rodzic6w,

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi
prowadz4cemu,

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obslugi przedszkola,

10) wsp6lpraca z rodzicami, organem prowadz4cym, oraz instytucjami nadzoruj4cymi i kontroluj4cymi,

1 1) kierowanie politykq kadrow4 przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych
pracownik6w przedszkola,

12) przyznawanie nagr6d, udzielanie kar pracownikom,

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadz4cym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

14) zapewnienie pracownikorn wlaSciwych warunk6w pracy zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami,

15) wsp6ldzialanie z organizacjani zwiqzkouymi wskazanymi przez pracownik6w,

16) wykonywanie zadai zwtqzanych zzapewnieniem bezpieczefrstwa dzieci inauczycieli w czasie zajg(,
organizowany ch przez przedszkole,

4. Dyrektor wykonuje inne dzialania wynikaj4ce z przepis6w szczeg6lorvych:

l) wykonuje uchwaly Rady Gminy Sierakowice w zakresie dzia*alnoici przedszkola,

2) wsp6lpracuje z instytucjami i organizacjami dzialaj1cymi narzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrgbne przepisy.

$6.1.Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizujqcym statutowe zadania
dotycz1ce ksztalcenia, wychowania i opieki.
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2. W sklad Rady Pedago gicznq wchodz4: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogq uczestniczyt z glosem doradczym osoby zapraszane

przez jej przewodnicz4cego lub na wniosek czlonk6w rady tj.: przedstawiciele organu prowadz4cego otM

organu sprawuj4cego nadz6r pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.

4. Przewodnicz1cy przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za

zawiadomienie wszystkich jej czlonk6w o terminie i porz4dku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.

5. Do kompetencji stanowi4cych Rady Pedagogicznej naleZy:

l) zatwierdzenie plan6w pracy przedszkola i organizaciipracy przedszkola,

2) podejmowanie uchwal w sprawie innowacji i eksperyment6w w przedszkolu,

3) ustalenie organizacii doskonalenia zawodowego nauczycieli,

4) uchwalenie statutu przedszkola,

5) przyjgcie koncepcji pracy przedszkola,

6) podejmowanie uchwal w sprawach skreSlenia z listy wychowank6w,

7) ustalanie sposobu wykorzystania wynik6w nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad

przedszkol imprr"zorgan sprawuj qcy nadz6r pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczeg6lnoSci:

l)organizacjQ pracy przedszkola wtym przede wszystkim organizacig tygodniowego rozkladu zai96,
- 

,u1no*"go iorkludu dnia poszczeg6lnych oddzial6w, uwzglgdniaj4c potrzeby i zainteresowania dzieci,

2) projekt planu finansowego przedszkola,

3)propozycje dyrektora wsprawach przydzialu nauczycielom statych prac izaiE{ wramach
- 
*ynagioa, enia zasadniczeg.o oraz dodatkowo platnych zajq6 dydaktycznych, wychowawcrych

i opiekuriczych,

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacjipracy przedszkola.

7. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zesp6t) prrygotowuj4 projekt statutu przedszkola oraz jego

nowelizacjg i przedstawiaj4 do uchwalenia Radzie Pedagogicznej'

8. Rada Pedagogiczna moZe wystgpowa6 z umotywowanym wnioskiem do organu prowadz4cego

przedszkola odwolanie z funkcji Dyreklora'

9. Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora

przedszkola.

10. Uchwaty Rady Pedagogicznej s4 podejmowane zwykl4 wigkszoSci4 glos6w, w obecnoSci co

najmniej polowy jej czlonk6w.

I L Dyreklor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwal Rady Pedagogicznej niezgodnych

zprzepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwaty dyrektor niezwlocznie zawiadarnia organ

prowadzqcy oraz organ sprawuj4cy nadz6r pedagogiczny.

12. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej dzialalnoSci.

13. Zebrania Rady Pedagogicznei s4 protokolowane.

14. Osoby bior4ce :udzial w zebraniu Rady Pedagogicznej sE zobowi4zane do nieujawniania spraw

poruszanych na tym zebrani't, kt6re mog4 nanxzyd dobra osobiste wychowank6w lub ich rodzic6w, atakZe

nauczycieli i innych pracownik6w przedszkola.

$7.l.Rada Rodzic6w przedszkola jest organem kolegialnym przedszkola istanowi reprezentaciE

rodzic6w dzieci lczgszczai4cy ch do przedszkola.
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2. W sklad Rady Rodzic6w wchodz4 przedstawiciele rad oddzialowych wybranych w tajnych wyborach
podczas zebr ania rodzic6w dzieci danego oddzialu.

3. Rada Rodzic6w uchwala regulamin swojej dzialalnoSci.

4. Rada Rodzic6w moze porozumiewad sig z radami rodzic6w innych przedszkoli, szk6l i plac6wek
i ustalad zasady i zakres wsp6lpracy.

5. Rada Rodzic6w moZe wystgpowad do organu prowadzEcego przedszkole, organu sprawuj4cego
nadzbr pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczqcymi wsrystkich
spraw plac6wki.

6. Do kompetencji Rady Rodzic6w naletry:

1) uchwalanie regulaminu dzialalnoSci Rady Rodzic6w,

2) opiniowanie projektu planu finansowego skladanego przez dyrektora przedszkola,

7. Rada Rodzic6w wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora
przedszkola.

8. W celu wspierania statutowej dzialalnoSci przedszkola Rada Rodzic6w moze gromadzid fundusze
z dobrowolnych skladek rodzic6w oraz innych 2r6del.. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodzic6w
okreSla regulamin dzialalno(ci Rady Rodzic6w.

$ 8. 1. Koordynatorem wsp6ldzialania poszczeg6lnych organ6w jest Dyrektor, kt6ry zapewnia kaZdemu
z organ6w moZliwoS6 swobodnego dziatrania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji
i umoZliwia bielEcq wymiang informacji.

2. Wszelkie spory migdzy organami przedszkola rczstrzyga Dyrektor, uwzglgdniaj4c zakresy
kompetencji tych organ6w.

oRGANrz,A,toJT'iil/irrr"o"o
$ 9. l. Organizacjaprzedszkola dostosowana jest do:

l) iloSci dzieci zgtoszonych na dany rok szkolny, co warunkuj e liczba oddzial6w, rodzaj i czas ich praay,

2) wymagan podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie program6w
wychowania przedszkolnego,

3) wniosk6w rodzic6w okreSlaj4cych zapotrzebowanie na rodzaj zajg| dodatkowych prowadzonych przez
przedszkole.

$ 10. 1. Podstawow4 jednostk4 organizacyjn4 przedszkola jest oddzial obejmuj4cy dzieci w zblizonym
wieku z uwzglgdnieniem ich potrzeb, zainteresowafl, uzdolnieri.

2.Liczba dzieci w oddziale nie moZe przetraczal25.

3.Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 200.

4. Na wniosek dyreklora i za zgod1 organu prowadz4cego fworzy sig oddzial integracyjny.

5.W przypadku powolania wprzedszkolu oddziafu integracyjnego rada pedagogiczna przygotowuje
zmiang w statucie przedszkola.

$11. l.Praca wychowawczo-dydal<tyczna iopiekuricza prowadzona jest wprzedszkolu woparciu
o podstawg programowq wychowania przedszkolnego.

2.Godzina zaig(, w przedszkolu trwa 60minut. Podstawow4 form4 pracy s4 zajgcia opiekuricze
i edukacyjne prowadzone w systemie grupowym, zespolowym i indywidualnym.

3- Przedszkole organizuje na wniosek rodzic6w dzieci zajgcia dodatkowe, k16re odbywaj4 siE po
godzinie 13.00. w przedszkolu mog4 byd organizowane nastgpuj4ce zajgciadodatkowe:
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l) religia,

2) jqzyk angielski,

3) rytmika,

4) regionalne.

4.Czas trwania zajg6 prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do moZliwoSci rozwojowych dzieci

i wynosi:

l) religia odbywa sig 1 razw tygodniu po 30 min. dla dzieci 3-4 letnich, a 60 min. dla pozostalych dzieci,

2) nauka jgzyka angielskiego i zajgcia regionalne odbywaj4 sig I raz w tygodniu po 30 min. dla wszystkich

dzieci,

3)zajgcia rytmiki odbywaj4 siE Zrazy wtygodniu wkaZdej grupie - 15min. (dla dzieci 3-4 letnich),

30 min. (dla pozostalych dzieci).

S 12. l. Organizacjg statych, obowi4zkowych idodatkowych zajgi edukacyjnych okreSla ramowy

rozklad dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzglgdnieniem zasad ochrony

zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwari rodzic6w.

2. Ramowy rozl<lad dnia obejmuje:

1) dzienny czaspracy poszczegolnych oddzial6w, dostosowany do wniosk6w rodzic6w,

2) przyblizone pory posilk6w: Sniadanie: 8.30, obiad: 12'30, podwieczorek:14.30.

3. Godziny realizacji podstawy programowej trwaj4 od 8.00 do 13.00.

4. Na podstawie ramowego rozkladu dnia nauczyciele, kt6rym powierzono opiekg nad danym oddzialem,

ustalajq dla tego oddzialu szczeg6lowy rozldad dnia, zuwzglgdnieniem potrzeb i zainteresowah dzieci.

5. Rozktrad dnia w miarg potrzeby moZe byi zmieniony w ci4gu dnia.

$ 13. 1. Praca urychowawczo-dydaktyczna i opiekuricza prowadzona jest w oparciu o podstawq

programow4 oraz dopuszczone do uzytku przezDyrektora programy wychowania przedszkolnego.

2. W przedszkolu nauczyciele mog4 wykorzystywai w swojej pracy wychowawczo- opiekuriczo -

dydaktycznej programy wlasne. Wszystkie programy wlasne wynikaj4 zpotrzeb przedszkola imai4
pozytywny wplyw na wizerunek absolwenta przedszkola. 54 dopuszczofie przez Dyreklora.

3. Na realizacjg podstawy programowej wychowania przedszkolnego ptzeznacza sig 5 godzin w czasie

codziennej pracy przedszkola, przy czym:

l) co najmniej ll5 czastnatczycielprzeznaczanazabawg (w tym czasie dzieci bawi4 sig swobodnie przy

niewielkim udziale nauczyciela),

2)co najmniej ll5 czasu (w przypadku mlodszych dzieci V+ czas\) dzieci spgdzai4 wogrodzie
przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane s4 tam gry izabawy ruchowe, zaiEcia sportowe,

obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porz4dkowe i ogrodnicze itd.),

3)conajmniej 1/5 czasu(wprzypadkumlodszychdzieciniewiEcej niZ1l5 czasu) zaimuj4r62negotypu
zajgciadydaktyczne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostaty czas przeznacza sig, odpowiedni o do potrzeb, na r ealizacjg"

a) dowolnie wybranych przez na:uczyciela czynnoi,ci (z tym, 2e w tej puli czasu mieszczq sig czynnoSci

opiekuficze, samoobstugow e, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajge rewalidacyjnych dla dzieci niepelnosprawnych.

4.Przedszkole na Zyczenie rodzic6w moze organizowa( naukg religii. Zasady organizacji nauki religii
reguluj 4 odrgbne przepisy.
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5. Godzina pracy nauczycielaz dzie(mi w przedszkolu trwa 60 minut.

6.Zajgcia dodatkowe mog4 odbywad sig na sali zajqd poszczeg6lnych grup lub poza terenem
przedszkola, ponadto:

1) rodzaj zajE(, dodatkowych, ich czqstotliwoSi i forma organizacyjna zalezq od wyboru rodzic6w,

2) zajEcia finansowane s4 w calo$ci przez organ prowadz4cy ,

3) czas trwania zajg( prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do moZliwoSci rozwojowych dzieci
i wynosi l5 min dla dzieci 3-, 4-letnich, a 30 min dla pozostalych dzieci.

T.Przedszkole organizuje w zaleZno(ci od potrzeb:

1) zajEcia wczesnego wspomagania rozwoju,

2) zajgcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajgcia
rozwijaj4ce uzdolnienia.

8. Organizacj a oraz prowadzenie ww. zajg6 odbywai sig bgdzie na zasadach okreSlonych w odrgbnych
przepisach.

$ 14. 1. Przedszkole funkcjonuje przez caly rok szkolny zwyj4tkiem przenv ustalonych przez organ
prowadz4cy na wniosek dyrektora przedszkola i rady rodzic6w.

1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10,5 godziny; przedszkole jest czynne w godzinach od 6:30 do
17:00 wtym 5 bezplatnych godzin dziennie, podczas kt6rych realizowanajest podstawa programowa
wychowania przedszkolnego;

2)czas pracy przedszkola wroku szkolnym trwa 12miesigcy, tj.: od I wrzeSnia do 31 sierpnia kazdego
roku,

3) przerwa wakacyjna ustalana jest z organem prowadz4cym w czasie przygotowywania arkusza
organizacji na kolejny rok szkolny.

2. Zasady odptatnoSci za pobyt dzieci w przedszkolu okreSla uchwala podjEta przez RadE Gminy
Sierakowice wraz ze sposobem jej wykonania:

l) dzienna stawka zywieniowa uwzglgdnia normy Zywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,

2) z tytttlu wczeSniej zgLoszonej nieobecnoSci dziecka nastgpuje zwrot koszt6w w wysokoSci dziennej
stawki zywieniowej,

3) dziecko tczEszczal4ce do przedszkola mo2e korzystai odplatnie z2lub 3 posilk6w.

3. Rodzice dzieci uczgszczapcych do przedszkola i korzystaj4cych z posilk6w zobowi4zani s4 do
uiszczania oplat za uslugi Swiadczone przez przedszkole do 15 dnia kaadego miesi4ca.

4. Rodzice maj4 prawo ubiegai sig o pomoc z GOPS Sierakowice w finansowaniu positrk6w.

5. Przedszkole prowadzi bezpLatne natczanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego. Dziecko 6-letnie jest objgte obowi1zkiem rocznego przygotowania przedszkolnego.

S 15. 1. Do realizacji zadarti cel6w statutowych przedszkole wykorzystuje:

1) 9 sal do zajg(,wrazz niezbgdnym wyposaZeniem,

2) pomieszczenia administracyjne (gabinet dyrektora, sekretariat),

3) gabinet logopedy z ksiggozbiorem przedszkolnym,

4) gabinet terapeuty,

5) szatnig,

6) zaplecze sanitarne,

7) pomieszczenia gospodarcze (dwie rozdzielnie posilk6w, podrgczne magazynki)
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8) plac zabaw wrazz ogrodem.

2. Archiwum przedszkolne znajduje sig w wydzielonej czg6ci budynku.

3. Odpowiedzialnym za stan i wyposaZenie w/w pomieszczefi jest Dyrektor, kt6ry sklada tg
odpowiedzialno6d na poszczegllnych nauczycieli, pracownik6w administracyjno-obsfugowych, opiekun6w
tych pomieszczei.

4.Szczeg6lowy zakes odpowiedzialnoSci za mienie przedszkola okreSla Dyrektor przedszkola, przy
czym ustalenia Dyreklora nie mog4 naruszad obowi4zuj4cych w tym zakresie przepis6w prawa.

Rozdzial5.
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

S 16. 1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli orM pracownik6w samorz4dowych niebgd4cych
nauczycielami.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracownik6w
niepedagogicznych szkoly okreslaj4 przepisy ustawy o pracownikach samorz4dowych oraz ustawa Kodeks
Pracy.

3. Kwalifikacje nauczycieli, a takze zasady ich wynagradzania okreila minister wlaSciwy do spraw
oSwiaty i wychowania orv pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracownik6w
niepedagogi czny ch szkoly okreSlaj 4 przepisy doty czqce pracownik6w samorz4dowych.

4. Do obowiqzkbw wszystkich pracownik6w przedszkola naleZy:

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w plac6wce,

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakladzie porz4dku,

4) przestrzeganie przepis6w oraz zasadbezpieczeflstwa i higieny pracy, atakhe przepis6w poZarowych,

5) dbanie o dobro za?Jadtt pracy, chronienie jego mienia,

6) przestrzeganie w zakladzie pracy zasad wsp6l2ycia spolecznego.

$ 17. l. Nauczyciel w swoich dzialaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuriczych ma
obowi4zek kierowania sig dobrem dzieci trosk4 o ich zdrowie, poszanowanie godnoSci osobistej dziecka.

2. Naucryciel planuje i prowadzi pracg wychowawczo-dydaktyczn1 w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowia da za jejjako6i.

3.Nauczyciel opracowuje samodzielnie b4dL we wsp6lpracy zirnymi nauczycielami program
wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do Mytku. Moze r6wnieZ
zaproponowad program opracowany przez innego autora. Przeprowadza diagnozg przedszkoln4 swoich
wychowank6w. Realizuje zajgcia opiekuficzo-wychowawcze lmrzglgdniaj4c potrzeby izainteresowania
dzieci.

4. Nauczyciel wsp6lpracuje z instytucjami Swiadcz4cymi pomoc psychologiczno-pedagogicznq i innymi
specj alistycznymi instytucj ami.

5. Nauczyciel jest zobowi4zany wsp6lpracowa6 zrodzicami dzieci.

6. Nauczyciela zatrudnionego w pelnym wymiarze zajg6 obowi4zuje 5-dniowy tydziehpracy.

7. Nauczyciel wykonuj4cy zalgcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuflcze w dniu wolnym od pracy
otrzymuje w zanian inny dzieri wolny od pracy. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach zarniast dnia
wolnego nauczyciel otrzymuje odrgbne wynagrodzenie.

8. Nauczycieleudzielaj4 i organizuj4 pomoc psychologiczno - pedagogiczn4.

9. Nauczyciele przedszkola tworz4 zesp6l, kt6rego cele i zadania obejmuj4:
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1)wsp6lprqc1 sl:uz4cq uzgodnieniu sposob6w realizacji program6w wychowania przedszkolnego

i korelowania ich treSci,

2) wsp6lne opracowanie szczeg6lowych kryteri6w obserwacji dziecka oraz sposob6w ewaluacji pracy

opielruriczo- edukacyjnej,

3) organizowanie wewn4trz przedszkolnego doskonalenia zawodowego oruz doradztwa metodycznego dla
pocz4tkuj 4cych nauczycieli,

4) wsp6ldzialanie w organizowaniu sal zajg6, k4cik6w zainteresowafi atakZe w uzupelnianiu ich
wyposazenia,

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich program6w wychowania przedszkolnego.

1 0. Inne zadania nauczycieli:

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolno5ci i zainteresowati,

2)prowadzenie obserwacji pedagogicznychmaj4cych na celu poznanie moZliwo3ci i potrzeb rozwojowych
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

3) prowadzenie analizy gotowoSci dziecka do podjgcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna)

zpoczqtkiem roku poprzedzajqcego rozpoczEcie przez dziecko nauki w klasie I szkoly podstawowej

4) wsp6lpraca ze specjalistami Swiadcz4cymi kwalifikowan4 pomoc psychologiczno- pedagogicznE,

zdrowotn4 i inn4,

5) planowanie wlasnego rozwoju zawodowego - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji
zawodowych ptzezaktywne uczestnictwo w rcZnychformach doskonalenia zawodowego,

6) dbaloSi owarsztatpracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykg pomieszczeti,

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeh dzieci,

8)wsp6ldzialanie zrodzicami wsprawach wychowania inatczania dzieci zuwzglgdnieniem prawa

rodzic6w do znajomoSci zadan wynikaj4cych w szczeg6lnoSci z programu wychowania przedszkolnego

realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotycz1cych dziecka, jego zachowania

i rozwoju, migdzy innymi przez organizacjg zebrah grupowych, zajg( otwafich, zajEt adaptacyjnych dla
dzieci nowo przyjEtych, kontakt6w indywidualnych, wsp6lnego Swigtowania, k4cika dla rodzic6w oraz

innych uroczystoSci, w kt6rych mog4 bra6 udzia* zainteresowani rodzice,

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, dzia\alnoSci wychowawczej i opiekuficzej zgodnie

z obowiqn\4cymi przepisami,

l0) realizacja zaleceh dyrektora i uprawnionych os6b kontroluj4cych,

1 1) czynny tdzial w pracach Rady Pedagogicznej,

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, turystycznym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

13)poddawanie sig ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie zobowi4zlj4cymi wtym zakresie przepisami

prawa,

l4)wsp6ldziatanie na,,rczycieli woddziale wzakresie planowania pracy wychowawczo- dydaktycznej,
jednolitego oddzialywania oraz wzajemne przekazywanie informacji dotycz4cych dzieci,

1 5) wsp6lpraca z nauczy aielami zajg6 dodatkowych,

I 6) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej,

17) otaczanie indywidualn4 opiek4 kaZdego dziecka i utrzymywanie kontaktu zichrodzicami w celu:

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

b) ustalenia formy pomocy w dzialaniach wychowawczychwobec dziecka,
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c) wlqczenia ich w dzialalnoSi przedszkola.

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuhczel zgodnie z obowiqzuj4cyrni programami
natczania, odpowiedzialnoSi za jakoSi i wyniki tej pracy,

19) szanowanie godnoSci dziecka i respektowanie jego praw.

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, Rady Pedagogicznej,
wyspecj alizowanych plac6wek i instytucj i naukowo-oSwiatowych,

21)dzial w pracach zespol6w ds. ewaluacji wewngtrznej,

22)realizaqa innych zadahzleconychprzez Dyrektora przedszkola, awynikaj4cychzbiez4cej dzialalnoSci
plac6wki.

1 l. W przedszkolu dziala zesp6l nauczycieli ds. nowelizacji statutu, kt6rego zadaniem jest:

1) monitorowanie zmian w prawie oSwiatowym, ze szczeg6lnym zwr6ceniem uwagi na przepisy
wskazuj 4ce kon i ecznoSi zmiany statutu,

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczqcego Rady Pedagogicznel projektu zmianw statucie.

S 18. 1 .Do zada(nauczyciela gimnastykikorekcyjnej w przedszkolu naleZy w szczeg6lnoSci:

1)prowadzenie badaf przesiewowych idzialah diagnostycznych dzieci znaptarszych wiekowo grup
przedszkolnych w celu ustalenia w porozumieniu zlekarzem ewentualnych zaburzen rozwoju
frzycznego,

2) prowadzenie zajgd gimnastyki korekcyjnej,

3) podejmowanie dziahrt profilaktycznych we wsp6lpracy zrodzicami dzieci

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalist6w w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

2.Do zadah logopedy w przedszkolu nalezy w szczeg6lnoSci:

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badaf przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy
dziecka1'

2) prowadzenie zajq1,logopedycznych oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodzic6w w zakresie styrnulacji
rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeh;

3) podejmowanie dzialah profilaktycznych zapobiegaj4cych powstawaniu zaburzeh komunikacji jEzykowej
we wsp6lpracy zrodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalist6w w udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.

3.Do zadafi terapeuty pedagogicznego nale2y w szczeg6lnoSci:

1) prowadzenie badari i dzia*ah diagnostycznych dzieci zzabtxzeniamirozwojowymi,

2) prowadzenie zajg(, korekcyjno-kompensacyjnyclt oraz innych zajEt, o charakterze terapeutycznym;

3) podejmowanie dzialaf. profilaktycznych zapobiegaj4cych niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we
wsp6lpracy z rodzicami dzieci;

4) wspieranie nauczycieli i innych specjalist6w w udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

S 19. l. Dyrektor powierza poszczeg6lne oddzialy opiece jednego lub dw6ch nauczycieli, zaleZnie od
czasu pracy oddzialu lub realizowanych zadah .

2. W miarg mozliwoSci dla zapewnienia ci4gloSci i skutecznoSci pracy wychowawczel i dydaktycznej,
nauczyciel opiekuje sig danym oddzialem przez caly okres uczgszczania dzieci do przedszkola.

3. Dyrektor moze dokonaC zntiany wychowawcy w przypadku gdy:

1) sam nauczyciel wniesie stosownq proSbg do Dyrektora,
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2) Rada Rodzic6w danego oddziaLu rwr6ci sig do Dyrektora z pisemnym wnioskiem o zmiang
wychowawcy, wniosek musi byi uzasadniony i potwierdzony czytelnymi podpisami przez nvykl1
wigkszoS6 rodzic6w (tj. polowa rodzic6w dzieci oddzialu + 1), aDyrektor po przeprowadzeniu
wewngtrznego postgpowania wyjaSniaj4cego podejmuje decyzjg w sprawie rozpatrzeniawniosku.

S20. l.Nauczyciele irodzice wsp6ldzialaj1 ze sob1. Wsprawach wychowania inauczania dzieci,
nauczyciele:

l) zobowi1zani s4 do przekazywania rodzicom rzetelnej ibiez4cq informacji na temat realizowanego
w oddziale programu wychowania przedszkolnego, atakhe roavoju i zachowania ich dziecka,

2) fizielaj1porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego ksztalcenia dziecka,

3) oryaniruj1 pomo c psycho logi czno- p edagog iczn1 i inn4 spe cj ali sty czny,

4) uwzglgdniaj4 wsp6lnie zrcdzicami kierunki i zakres zadahrcalizowanych w przedszkolu.

2. Nauczyciele planuj4 i prowadz4 pracg wychowawczo-dydaktyczn1 w powierzonym oddziale
przedszkolnym i odpowia daj4 za jejjakoS6.

3. Nauczyciel przygotowuje na piSmie:

1) plany pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuriczej oddzialu, zwyprzedzeniem jednotygodniowym,

2) dokumentacjg obserwacji zachowania i rozwoju dzieci orazprzyrostu umiejgtnoSci,

3) sprawozdaniazrealizacji zadah opiekuriczo-edukacyjnych dwa raz! w roku szkolnym,

4) scenariusze zajg(, edukacyjnych dla potrzeb zajgd otwarlych i koleZefrskich.

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacjg pedagogiczn4 dzieci, maj4c na celu poznanie
i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez:

1) wywiad zrcdzicem i dzieckiem,

2) kartE pracy indywidualnej,

3) kartg obserwacji rozwoju dziecka, diagnozg dziecka realizuj4cego roczny obowi4zek pr4rgotowania
przedszkolnego.

5. Nauc4rciel lub zesp6l nauczycieli przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego na
dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego moze obejmowad treSci nauczania
wyktaczaiqce poza zakres tresci natczania ustalonych w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego. Program wychowania przedszkolnego powinien byi dostosowany do potrzeb i mozliwoSci
uczni6w, dla kt6rych iestprzeznaczony. Dyrektor, po zasiggnigciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do
uZytku w przedszkolu przedstawiony przez natczyciela lub zesp6l nauczycieli program wychowania
przedszkolnego.

6. Nauczyciele wsp6lpracuj4 z instytucjami Swiadcz4cymi pomoc materialn4, psychologiczn4
ipedagogiczn4m. in. z:

1 ) Publiczn4 Poradni4 Psychologiczno-Pedagog icznE w Kart:uzach,

2) Gminnym OSrodkiem Pomocy Spolecznej w Sierakowicach.

7' Ustala sig nastgpuj4ce formy wsp6ldzialania nauczycieli z rodzicanri oraz ich czgstotliwo$6:

1) w miesi4cu wrzeSniu organizowane jest zebranie organizacyjne, wtrakcie kt6rego Dyrektor zapoznaje
rodzic6w ze statutem przedszkola, programem przedszkola na dany rok szkolny, anatizyciile
z zestawami program6w wychowania przedszkolnego (konkretnych oddzial6w przedszkolnych),

2) w miesi4cu listopadzie rodzice zapoznawani s4 zwynikami obserwacji i diagnozy wstgpnej dzieci
w formie konsultacji indywidualnych,
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3) w miesi4cu kwietniu rodzice dzieci realizuj4cych roczny obowi4zek przygotowania przedszkolnego
uzyskuj4 pisemn4 informacjg o poziomie gotowo5ci szkolnej dziecka i decyduj4 o przekazaniu jej szkole,
w kt6rej dziecko rozpocznie naukg.

$ 21. 1. W przedszkolu zatrudnia sig nastgpuj4cych pracownik6w samorz4dowych na stanowiskach
wzgdniczy ch, pomocniczych i obsfugi:

l) sekretarz przedszkola,

2) pomoc natczyciela,

3)woina,

4) pracownik gospodarczy,

5) obslugg ekonomiczno-administracyjn4 na mocy porozumienia prowadzi Zesp6l Ekonomiczno-
Administracyj ny Szk6l w Sierakowicach (ZEAS).

2. Zadaniami pracownik6w samorz4dowych przedszkola jest zapewnienie sprawnego dzialania
przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewnienie bezpiecze6stwa dzieciom, atakZe
utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ladzie i czystoSci.

3. Szczeg6lowe zakresy obowiqzk6w tych pracownik6w ustala dyrektor przedszkola.

Rozdzial6.
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

$ 22. Rodzicemajqprawo do:

l) udziafu w r62nych formach spotkan oddzialowych tj. w zajgciach otwartych, w zebraniach
organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewngtrznych
i Srodowiskowych (wg kalendarua imprez i uroczysto6ci),

2) konsultacji indywidualny ch z wychowawc4,

3) bezpoSredniego uczestnictwa w codziennym zyciu grupy,

4) wyruZania i przekazywania dyreklorowi uwag i opinii na temat pracy natczycieli i przedszkola,

5) znajomoSci zadah wynikaj4cych z programu wychowania przedszkolnego, statutu oraz pozostalych
przepis6w, w tym uchwaly rady gminy,

6)uzyskiwania informacji dotycz4cych dziecka, jego zachowania irozwoju, wr6Znej formie, takze
z wykorzystaniem powszechnie dostgpnych komunikator6w.

$ 23. l. Wychowankami przedszkola s4 dzieci w wieku 3-5 lat.

1) Na wniosek rodzic6w Dyrektor moZe przyj1i dziecko, kl6re nie osi4gnglo wieku lr:zechlat.

2. Wychowanek przedszkola ma prawo do:

l) wlaSciwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniaj4cej dzieciom bezpieczefstwo, ochrong
przed przemocq,

2)wladciwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie zzasadami higieny
i wtrasnego tgpa rozwoju,

pracy umyslowej

3) swobody v,tyrazania mySli, w szczeg6lnoSci dotyczEcych zycia przedszkolnego, religijnego oraz
dwiatopogl4du, je6li nie narusza tym dobra innych ludzi,

4) rozwijania zainteresowari, zdolnoSci i talentu,

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postQp6w w rozwoju psychofizycznym,

6) pomocy w przypadku trudnodci rozwojowych.

3. Wychowanek przedszkolazawsze ma prawo do:
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1) akceptacji takim jakim jest,

2) spokoju i samotnoSci, gdy tego potrzebuje,

3) aktywnej dyskusji z dzielmi i doroslymi,

4) aktywnego ksztaltowania kontakt6w spolecznych i otrzymywania w tym pomocy,

5) zabawy i wyboru lowarzyszy zabawy,

6) wypoczynku jeSli jest zmgczony,

7) jedzenia i picia, gdy jest gtodny i spragniony,

8) zdrowego jedzenia.

4. Wychowanek przedszkola ma obowi4zek przestrzegania um6w spo{ecznych obowi4zuj4cych
w spolecznoSci przedszkolnej, a zwlaszcza dotycz4cych:

l) systematycznego i aktywnego uczestniczeniaw zajEciach edukacyjnych i w 2yciu przedszkola na miarE
wlasnych moZliwoSci,

2) przestrzegania zasad kultury wsp6l2ycia w odniesieniu do r6wieSnik6w, nauczycieli i innych
pracownik6w przedszkola,

3) troski zawlasne Zycie, zdrowie i higieng,

4) dbania o wlasne dobro, ladi porz4dek w przedszkolu.

5. W przypadku notorycznego lekcewalenia praw wychowank6w lub szczeg6lnego wykroczeniaprzeciw
nim pracownik6w przedszkola, dziecko osobi5cie hrb poprzez rodzic6w zgLasza ten fakt wychowawcy lub
Dyrektorowi przedszkola.

$ 24. L Rada Pedagogiczna moZe podj46 uchwalg upowaZniaj4c4 Dyrektora do skreSlenia dziecka z listy
przedszkolak6w w n/w przypadkach:

1 ) systematy cznego zalegania z odplatnoSci4,

2)powtarzaj4cego sig nieprzestrzegania przez rodzic6w rozkladu dnia wprzedszkolu (godziny
przypr ow adzania i odbier ania dziecka),

3) czgstego stwarzania przez dziecko sytuacji zagralajEcych zdrowiu ibezpieczehstwu wlasnemu i innych
dzieci oraz braku wsp6lpracy zrodzicami, mimo zastosowania przyjgtego wprzedszkolu trybu
postgpowania.

2.Przyjgty wprzedszkolu tryb postgpowania zdzieckiem czgsto stwarzaj4cym sytuacje zagraZajqce
zdrowiu ibezpieczehstwu wlasnemu i innych dzieci:

l) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistg z dzieckiem w formie zajg(,
indywidualnych i grupowych,

2) konsultacj e z rodzicami i terapia rodzinna,

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,

4) rozmowy z dyrektorem,

3. SkreSlenia dziecka zlisty przyjgtych wychowank6w wwymienionych przypadkach dokonuje
Dyrektor stosuj4c ponizszE procedurg:

1) wyslanie do rodzic6w lub dorgczenie pisma informuj4cego o naruszeniu zapis6w statutu za
potwierdzeniem odbioru,

2) wyznaczenie dodatkowego I4 dniowego terminu w zakesie uregulowania odplatnoSci,

3) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa- negocjacje Dyrektora z rodzicami,
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4) zasiggnigcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnEtrznych (np. GOPS
w Sierakowicach, PPP w Kartuzach),

5) przedstawienie czlonkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzesffzegania zapis6w statutu
ipowtarzaj4cych sig uchybieri ze strony rodzic6w dziecka,

6) podjgcie uchwaly przez Radg Pedagogiczn4 w sprawie skreSlenia z listy wychowank6w,

8) rozwiqzanie umowy cywilno-prawnej o Swiadczeniu uslug.

4. SkreSlenie dziecka zlisty przyjgtych wychowank6w nastEpuje w drodze decyzji administracyjnej.

5. Rodzice maj4 prawo odwolania sig od decyzji o skreSleniu ich dziecka w ci4gu 14 dni od jej
otrzymania do W6jta Gminy Sierakowice.

Rozdziatr 7.
POSTANOWIENIA KOI{COWE

S 25. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacjg zgodnie z odrgbnymi przepisami.

2.Przedszkole prowadzi wlasn4 planowan4 gospodarkg finansow4 i materialow4, jednostk4 obstuguj4c4
jest Zesp6l Ekonomiczno Administracyjny Szk6l w Sierakowicach

$ 26. 1. Statut przedszkola lub jego nowelizacjg uchwala sig na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,
odczytuj4c zebranym pelny jego tekst. Czlonkowie Rady Pedagogicznej maj4 prawo wnoszenia poprawek do
proponowanego tekstu statutu. Rada Pedagogiczna glosuje nad nowelizacj4 statutu lub uchwala nowy statut.

2.KuZdorazowo po nowelizacji statutu dyrektor opracowuje ujednolicony tekst statutu i podaje do
publicznej informacj i.

3. Statut przedszkola jest udostgpniony na tablicy ogloszef wprzedszkolu ina stronie internetowej
przedszkola.
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Uzasadnienie

_ Z.aloZenie nowego przedszkola jest kompt

i#:i,F;:;:#W#rlirkhirilir#fu *r?:-.:t{:x:L:':;,i{;'i,rtr}zaro,vcierskiego, itakzenadania di.'*.rie" .ilfu,r. sffi:i#:;::ii;:::I":?i#,XH#itTr##i okresta m.in. nazwe i rodz;j p;;;s;;i;";raz jego siedzi.bg-llutz. ot r.sta cele i zadaniaprzedszkolawynikaj4ce zprzepis'.w prawa, spos6b nu,iuli111ffi;;#fl1a,.spos6b 
sprawowania opieki nadi?:ix\:;::H',#1i."#;;;;;;ffi" "6";i4'ui;iJp?.o.,roru, ponidto orsany przedszkola

or fl?.*'; J #X1'ili:'rT"*:ffi: -Tfl?*ffiffi 
uprzed 

szko r e j esr wvp osa,ony w ni ezbsdne pom oce

W zvti4zku z powyhszym zasadne jest podjgcie niniejszej uchwaly.
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uchwala numer v/49/lg "podiqcie uchwaly w sprawie zalohenia
publicznego przedszkola" zostala podigta nastgpui4cE proporci4
glos6w: iestem za Ll,iestem przeciw 0, wstrzymuiq iiq a.

uchwata zostata podiqta wtrybie jawnym, zwkl4wigkszosci4 glos6w.
Data i godzina gtosowania: 05.03.201 9 16:05:44

Gmina Sierakowice
Ul. Lqborska 30, Sierakowice 83-340
Tel. +48 58 681 95 00
www.sierakowice.pl

Radni zaglosowali iak pon
Iestem za

1. Wieslaw Gafka
2. Wojciech Koszalka
3. Andrzei Krefta
4. Miroslaw Kuczkowski
5. Rafal Makurat
6. Bopumila Okroi
7. Jan Stachnik
B. Pawel Staszek
9. Ryszard Toruriczak

10. AndrzejWenta
LL. Maria Wr6blewska

Wstrzymuig siq

1. AndrzejKlasa
2. Moriusz Labuda
3. Rvszard Piasecki
4. Piotr Woiniak

Numer zal4cznika

festem przeciw
BRAK

Obecni radni, kt6rzy nie wziqli
udzialu w glosowaniu

BRAK
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