Statut Publicznego Przedszkola Nr1 w Sztumie
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Postanowienia ogólne

§l
Przedszkole Nr 1 jest przedszkolem publicznym z oddziałami integracyjnymi i grupą Ŝłobkową.
Siedziba przedszkola znajduje się w Sztumie przy ul. Chełmińskiej 7.
Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Miasta i Gminy Sztum.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Pomorski Kurator Oświaty
Obsługę finansową oraz kadry prowadzi Miejsko - Gminny Zespół Oświaty w Sztumie.
Ustalona nazwa uŜywana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Publiczne Przedszkole
z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1
im. Kubusia Puchatka w Sztumie
ul. Chełmińska 7
82 - 400 Sztum

7. Przedszkole działa na podstawie:
a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95 poz. 425 z 1991 r. z
późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy ( Dz. U. Nr 67 z 1996 r.)
b) Niniejszego statutu
§2
Inne informacje o przedszkolu
1. Przedszkole czynne jest przez cały rok z przerwą wakacyjną przypadająca na miesiąc
lipiec lub sierpień w których pracownicy wykorzystują przysługujące urlopy
wypoczynkowe. Okres przerwy wakacyjnej wykorzystuje się równieŜ na wszelkie
remonty i konserwacje obiektu.
2. Jeden miesiąc w okresie wakacyjnym pełni w/g opracowanego grafiku dyŜurów jedno z
dwóch przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Sztum.
3. Placówka jest czynna 9,5 godzin dziennie.
4. Dla dzieci 6 letnich (których rodzice nie pracują) są tworzone grupy pięciogodzinne
umoŜliwiające korzystanie z bezpłatnego nauczania w zakresie minimum wychowania
przedszkolnego.
5. Zasady korzystania z wyŜywienia ustala dyrektor przedszkola wraz z intendentką i radą
rodziców;
a) rodzice pokrywają pełną odpłatność za koszty wyŜywienia,
b) rodzice wnoszą opłaty za usługi przedszkola świadczone powyŜej obowiązującego
minimum programowego,
c) przysługuje zwrot kosztów wyŜywienia za czas nieobecności dziecka w przedszkolu,
d) nie przysługuje zwrot pozostałych kosztów za czas nieobecności dziecka w przedszkolu
e) odpłatność za przedszkole uiszcza się z góry tj. do 15-go kaŜdego miesiąca,
f) pracownicy przedszkola mogą korzystać z wyŜywienia pełno-odpłatnego.
/szczegółowe zasady odpłatności za przedszkole zapisane są w Regulaminie odpłatności za przedszkole, stanowiącym
załącznik nr 1 do niniejszego statutu/ /

II Cele i zadania przedszkola
§3
1. Zapewnienie dzieciom wszechstronnego rozwoju fizycznego, umysłowego i
emocjonalno - społecznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole poprzez:
a) tworzenie sytuacji wychowawczych oraz świadome organizowanie działalności dzieci
mającej na celu wyzwalanie twórczej aktywności,
b) stwarzanie atmosfery radości wpływającej na swobodne i naturalne zachowania dzieci
podczas zabawy i pracy oraz zaspokojenie poczucia bezpieczeństwa w środowisku
przedszkolnym,
c) rozwijanie adekwatnej samooceny dziecka do jego moŜliwości, obowiązkowości,
umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
d) nauka społecznego współŜycia w grupie, słuchanie i wykonywanie poleceń, podejmowanie
wspólnych zadań i ich wykonywanie, poprawne zachowanie się wobec starszych,
rówieśników i młodszych,
e) wyrównywanie podczas indywidualnej i zespołowej pracy opóźnień i deficytów
rozwojowych dziecka,
f) zaspokojenie potrzeb dzieci wyróŜniających się uzdolnieniami i zainteresowaniami.
2. Rozwijanie uczuć patriotycznych
a) wyrabianie poczucia przynaleŜności narodowej, państwowej, językowej i religijnej,
b) zdobywanie wiedzy dotyczącej historii i tradycji lokalnych i narodowych,
c) prowadzenie nauki religii przez katechetkę na terenie przedszkola po uprzedniej zgodzie
rodziców.
3. Udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez współpracę ze
specjalistami z miejscowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej.
4. Współdziałaniu z rodziną wspomagając ją w wychowaniu dzieci poprzez :
- pomoc w rozpoznawaniu moŜliwości rozwojowych dziecka i podjęcia wczesnej interwencji
specjalistycznej,
- informowanie na bieŜąco o postępach dziecka,
- uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.
§4
Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przez przedszkole
1. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć w budynku przedszkolnym oraz
w terenie.
a) za opiekę nad dziećmi podczas pobytu w przedszkolu odpowiedzialni są
wszyscy pracownicy Przedszkola, szczególnie nauczyciele przydzieleni do danego
oddziału.
b) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola obowiązuje Regulamin spacerów i
wycieczek/załącznik nr 5 do niniejszego statutu/
c) dyrektor przedszkola powierza kaŜdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwu
nauczycieli, zaleŜnie od czasu pracy wychowawczej i jeŜeli to moŜliwe
nauczyciel prowadzi swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w
przedszkolu.

2. Przestrzeganie regulaminu przedszkola w którym określone są szczegółowo zasady
przyprowadzania i odbieraniu dzieci przez rodziców ,prawnych opiekunów lub osoby przez
nich upowaŜnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo.
/Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola zapisane są w Regulaminie przedszkola stanowiącym
załącznik nr 2 do niniejszego statutu/

3. Czuwanie nad zdrowiem dziecka przy współpracy z lekarzem i pielęgniarką;
a) okresowy przegląd czystości dzieci,
b) mierzenie i waŜenie dzieci,
c) badanie wzroku,
d) badania w celu wykrywania wad postaw,
e) przygotowanie dzieci 6-letnich do bilansu zdrowia,
4. Prowadzenie ćwiczeń porannych, zabaw ruchowych w sali i na powietrzu /spacery i
wycieczki/.
5. Śledzenie przebiegu rozwoju dzieci w celu zapobiegania i likwidowania braków
środowiskowych lub rozwojowych. - tworzenie grup dyspanseryjnych.
6. Wyrabianie u dzieci przyzwyczajeń higieniczno - kulturalnych dotyczących racjonalnego
odŜywiania, dbałości o czystość osobistą, systematycznego korzystania ze świeŜego powietrza.

III Organy przedszkola
§5
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty ( z późniejszymi zmianami)organami prowadzącymi są:
1.Dyrektor przedszkola
2. Rada pedagogiczna
3. Rada rodziców
1.Dyrektor
1) Do obowiązków Dyrektora Przedszkola naleŜy kierowanie Przedszkolem, organizowanie procesu
dydaktyczno-wychowawczego, prowadzenie polityki kadrowej, przewodniczenie Radzie
Pedagogicznej, sprawowanie opieki nad wychowankami, sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
reprezentowanie Przedszkola wobec organu prowadzącego, organu nadzoru i innych instytucji.
2) Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, moŜe utworzyć stanowisko wicedyrektora
oraz inne stanowiska kierownicze.
2.Rada Pedagogiczna
1) Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola.
2) Kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej wynikają z ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie
oświaty.
3) Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy
jej członków.
4) Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy słuŜbowej dotyczącej uchwał, wniosków i
spostrzeŜeń z posiedzenia rady.
5) Rada pedagogiczna moŜe występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie
nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności
przedszkola lub dyrektora.

6) Przedstawiciele rady pedagogicznej wybrani na specjalnym posiedzeniu rady w głosowaniu jawnym
lub tajnym uczestniczą w pracach komisji Konkursowej związanej z wyborem dyrektora
przedszkola.
7) Dyrektor moŜe wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z
prawem i powiadamia o tym organ prowadzący sprawujący nadzór pedagogiczny.
( Szczegółowe kompetencje i zadania Rady Pedagogicznej określa regulamin pracy Rady Pedagogicznej stanowiący
załącznik nr 3 do niniejszego statutu)

3. Rada Rodziców
1) Rada Rodziców jest reprezentacją ogółu rodziców wychowanków.
2) Współdziała z placówką w celu oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3) Uczestniczy w Ŝyciu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy i zaspokojenia
potrzeb dzieci.
4) Kompetencje Rady Rodziców wynikają z ustawy z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty
oraz rozporządzeń wykonawczych do ustawy.
5) W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w
tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danego oddziału.
- W wyborach, o których mowa w ust 3 jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic.
- Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w kaŜdym roku szkolnym.
6) Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób
przeprowadzania wyborów określa Regulamin Rady Rodziców. (stanowiący załącznik nr 4 do
niniejszego statutu )
7) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców moŜe gromadzić fundusze z
dobrowolnych składek oraz innych źródeł.
8)W posiedzeniu Rady Rodziców uczestniczyć moŜe z głosem doradczym dyrektor placówki.
§6
1. Organy Przedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat Przedszkola, do
współdziałania na zasadach partnerstwa i uczestniczenia w tworzeniu właściwych warunków
rozwoju wychowanków.
§7
Prawa i obowiązki rodziców wychowanków
1. Rodzice mają prawo:
- znać zamierzenia programowe nauczania i wychowania w przedszkolu
- uczestniczyć w zajęciach za zgodą dyrektora,
- być poinformowanym o postępach w nauce, trudnościach wychowawczych,
- wynikach badań lekarskich swojego dziecka,
- znać jadłospis przedszkola,
- decydować o charakterze zajęć nadobowiązkowych,
- zgłaszać uwagi oraz propozycje usprawnienia pracy bezpośrednio dyrekcji lub
nauczycielom przedszkola w ustalone dni konsultacji dla rodziców.
2.Rodzice mają obowiązek:
- przyprowadzać i odbierać dzieci w wyznaczonych godzinach,
- wykazywać zainteresowanie postępami w procesie dydaktyczno- wychowawczym swojego
dziecka,

- uczestniczyć w zebraniach rodziców, utrzymywać stały kontakt z nauczycielką
bądź dyrektorem przedszkola w celu uzyskania aktualnych informacji o dziecku,
- pomagać dziecku wg wskazówek nauczyciela w przygotowaniu się do zajęć,
troszczyć się o zdrowie, higienę i estetykę wyglądu dziecka,
- powiadomić o chorobie dziecka i pozostawić je w domu na czas jej trwania,
- usprawiedliwiać nieobecność dziecka,
- wypełniać zalecenia pielęgniarki i lekarza pod których opieką znajdują się wychowankowie,
- systematycznie uiszczać opłaty za przedszkole.
IV Organizacja przedszkola
§8
1.Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy ustalonej
zgodnie z § 2 pkt l.
2. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa
arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora, najpóźniej do 30 maja.
Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z
organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
3.W arkuszu organizacyjnym określony jest czas pracy placówki, poszczególnych
oddziałów, liczba dzieci zgłoszonych, oraz liczba pracowników łącznie z liczbą
stanowisk kierowniczych. W projekcie podaje się równieŜ ogólną ilość godzin pracy
w tygodniu z wyszczególnieniem godzin ponad wymiarowych.
4. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola obejmują:
- wydawanie i zwrot zgłoszeń od 1 marca do 15 kwietnia,
- rozpatrywanie kart zgłoszeń w terminie do30 kwietnia,
odwołanie się rodziców do komisji kwalifikacyjnej do 15 maja,
- rozpatrywanie odwołań w terminie do 31 maja
1) rodzice wychowanków uczęszczających do Przedszkola nie muszą ponownie ubiegać się o przyjęcie
dziecka, wystarczy jeŜeli na karcie zgłoszenia złoŜy swój podpis z aktualną datą
2). JeŜeli liczba dzieci przekracza ilość miejsc w przedszkolu, to pierwszeństwo w przyjęciu
mają:
- dzieci w wieku od 3-5 lat obojga rodziców pracujących,
- dzieci rodziców samotnie wychowujących,
- dzieci 6 letnie, które mają prawo do rocznego obowiązku szkolnego,
- posiadających rodzeństwo w naszym przedszkolu,
3) W skład komisji kwalifikacyjnej przy przedszkolu wchodzą /powoływanej w przypadkach gdy liczba
kandydatów przekracza liczbę miejsc /:
- dyrektor przedszkola jako przewodniczący,
- 2 przedstawicieli Rady Rodziców
- 2 nauczycieli

§9

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złoŜony z dzieci
zgrupowanych wg zbliŜonego wieku.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekroczyć 25, w grupie Ŝłobkowej 20
1) W oddziałach do których przyjęto dzieci niepełnosprawne liczba wychowanków nie
powinna przekroczyć 20 w tym 2-3 niepełnosprawnych,
2) Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłoŜeniu orzeczenia
poradni Psychologiczno-Pedagogicznej określającej ich poziom rozwoju
psychofizycznego i stanu zdrowia.
3. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu
dopuszczonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
1)Rrada pedagogiczna ustala w drodze uchwały, przedszkolny zestaw programów wychowania
przedszkolnego oraz zestaw podręczników pomocniczych dla sześciolatków
2)Przedszkolny zestaw programów i podręczników obowiązuje co najmniej przez trzy lata
3)Dyrektor przedszkola podaje do Publicznej wiadomości do dnia 31 marca, odpowiednio
zestaw programów wychowania oraz zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od
początku następnego roku szkolnego.
4. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora
w porozumieniu z radą pedagogiczną przedszkola z uwzględnieniem wymagań
zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.
V Zadania Nauczycieli Oraz Innych Pracowników
§ 10
1 Dyrektor przedszkola
Zadania
1) Funkcję dyrektora powierza i odwołuje organ prowadzący przedszkole.
2) Kandydata na dyrektora wyłania się w drodze konkursu.
3) Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i
pracowników nie będących nauczycielami.
4) Decyduje w sprawach:
- zatrudnienia i zwalniania nauczycieli i innych pracowników,
- przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych podległym pracownikom,
- występuje z wnioskiem po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach
odznaczeń, nagród, wyróŜnień dla podległych pracowników.
5) Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niŜ dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności
przedszkola, w tym sprawozdanie z realizacji planu finansowego.
Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) Kieruje bieŜącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną oraz reprezentuje przedszkole na
zewnątrz.
2) Sprawuje nadzór pedagogiczny i jest odpowiedzialny za poziom dydaktyczno-wychowawczy
przedszkola.
3) Sprawuje opiekę nad dziećmi, stwarza warunki do ich rozwoju psychofizycznego.
4) Zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i doskonalenia zawodowego.

5) Realizuje uchwały rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkola, nadzoru
pedagogicznego, rady rodziców.
6) Dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola, ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.
7) Organizuje administracyjną i gospodarczą obsługę przedszkola.
8) Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych
2.Zastępca dyrektora
Zastępca dyrektora przedszkola wypełnia przydzielone jemu czynności kierownicze w imieniu
dyrektora przedszkola i działa w ramach udzielonych jemu uprawnień.
W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola funkcję dyrektora pełni zastępca.
W zakresie spraw organizacyjnych
1) Odpowiada za opracowanie;
- rozkładu dnia,
- planu pracy zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
- tygodniowego planu pracy nauczycielek,
- przepisów wewnętrznych dla utrzymania bezpieczeństwa i higieny, podaje do
wiadomości pracownikom i rodzicom.
2) Zapewnia warunki kontaktowania się rodziców z nauczycielkami, ustala termin
przyjmowania interesantów przez dyrekcję.
W zakresie działalności wychowawczo- dydaktycznej
1) Kieruje procesem wychowawczo- dydaktycznym w placówce.
- czuwa nad właściwą realizacją programu.
- kontroluje dokumentację pedagogiczną nauczycieli.
- dokonuje 2 razy w roku podsumowania pracy na radach pedagogicznych.
- planuje i organizuje pracę rady pedagogicznej.
2)Hospituje pracę nauczycielek, omawia swoje spostrzeŜenia, udziela rady i zaleceń, dokonuje
oceny pracy.
- opracowuje i przeprowadza arkusze samooceny nauczycieli..
- troszczy się o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu. W tym zakresie współpracuje i ocenia
pracę nauczycieli pod kątem bezpieczeństwa dzieci.
3) Organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli i zapewnia ciągłość realizacji programu.
4) Organizuje uroczystości i imprezy w przedszkolu i poza przedszkolem.
5) Stwarza właściwe warunki do postępu pedagogicznego, doskonalenia metodycznego i
merytorycznego nauczycieli oraz atmosfery wychowawczej w przedszkolu.
6) Egzekwuje od pracowników zasady etyki zawodowej.
W zakresie działalności administracyjno - gospodarczej
1) Ustala z Radą Pedagogiczną plan wyposaŜenia przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
2) Dba o ład i estetykę wszystkich pomieszczeń i terenu.
W zakresie spraw kadrowych
1) Załatwia sprawy związane z ruchem słuŜbowym nauczycieli.
2) Uzgadnia urlopy wypoczynkowe i szkoleniowe z nauczycielami.

3.Nauczyciel
1) Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo- dydaktyczną! opiekuńczą, jest
odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego
opiece dzieci.
2) Szczegółowy zakres zadań nauczycieli:
a) dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo dziecka
b) organizowanie i prowadzenie pracy wychowawczo- dydaktycznej z odpowiedzialnością
za jej jakość i wyniki.
c) Tworzenie warunków stymulujących rozwój dziecka, wyzwalających zdolności i
rozwijających jego zainteresowania
d) Diagnozowanie i prognozowanie rozwoju psychofizycznego kaŜdego z dzieci
e) Kompensowanie i wyrównywanie braków rozwojowych oraz korygowanie wszelkich
nieprawidłowości przy współpracy z lekarzem, psychologiem, logopedą., rehabilitantem
i innymi specjalistami
f) Wytworzenie w przedszkolu dobrej atmosfery pracy
g) Podejmuje i prowadzi inne zajęcia organizacyjno- dydaktyczne zlecone przez dyrektora
placówki.
3) Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z
odrębnymi przepisami.
4) Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a takŜe ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek, instytucji oświatowych i naukowych.
5) Nauczyciel otacza indywidualną opieką kaŜdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z
ich rodzicami w celu:
- poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
- ustalania form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
- włączania ich w działalność przedszkola.
4. Pomoc nauczyciela
1) Pomagania nauczycielce w pracy wychowawczo - dydaktycznej;
- spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do wychowanków,
- współpracowanie z nauczycielką w zakresie przygotowania pomocy, materiałów
do zajęć,
- pomaganie nauczycielce w pełnieniu opieki nad dziećmi podczas spacerów i
wycieczek,
- czuwanie nad bezpieczną zabawą dziecka w terenie otwartym.
2) Wykonywanie czynności wynikających z organizacji pracy w przedszkolu między innymi:
- przygotowanie sali do odpoczynku dzieci i zajęć,
- dbanie o estetyczny wygląd sali i ogrodu,
- naprawianie zabawek, bielizny i sprzętu,
- pełnienie zastępstw podczas nieobecności współpracowników,
- inne czynności polecone przez dyrektora, wynikające z organizacji placówki.
5.Intendent
1) Zaopatrywanie przedszkola w Ŝywność i sprzęt.
2) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji Ŝywnościowych dzieciom i
personelowi.
3) Sporządzanie jadłospisów.

4) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie zobowiązującymi przepisami.
5) Pobieranie odpłatności za przedszkole.
6) Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z
organizacji pracy placówki.
6.Opiekunka dziecięca /pielęgniarka/ w grupie Ŝłobkowej
1) Dokonywanie oględzin dzieci przynoszonych do Ŝłobka w celu stwierdzenia stanu
zdrowia i czystości oraz izolowania dzieci w przypadku podejrzenia o chorobę
2) Podczas zapisu dziecka do grupy Ŝłobkowej przeprowadzenie wywiadów z matką co do stanu
zdrowia dziecka, wyŜywienia oraz wymaganej pielęgniarki higieniczno-sanitarnej.
3) Czuwanie nad stanem sanitarnym pomieszczeń w których przebywają dzieci
4) Opracowanie miesięcznego planu pracy opiekuńczo-wychowawczej i organizowanie rozkładu
dnia z uwzględnieniem rozbieŜności wiekowej w grupie
5) Prowadzenie dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz dokumentacji zdrowotnej dzieci .
6) Współudział w opracowaniu jadłospisu dla dzieci.
7.Woźna oddziałowa
1) Utrzymywanie czystości w powierzonych jej opiece pomieszczeniach.
2) Dbanie o powierzony jej sprzęt i pomoc oraz narzędzia pracy.
3) Wykonywanie czynności wynikających z organizacji pracy w przedszkolu między innymi:
a) pomoc w pełnieniu opieki nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
b) przygotowanie sali do zajęć, odpoczynku dzieci,
c) nakrywanie do stołów i podawanie posiłków,
d) pomoc w przygotowaniu środków i materiałów do zajęć,
e) pełnienie dyŜurów w szatni podczas schodzenia i rozchodzenia dzieci,
f) utrzymywanie ogrodu w naleŜytym stanie,
g) zastępowanie nieobecnych współpracowników,
h. naprawa zabawek, bielizny i sprzętu,
i. inne prace zlecone przez dyrektora.
8. Praczka
1) wykonywanie wszystkich czynności związanych z praniem bielizny(pranie, suszenie,
prasowanie)
2) przestrzeganie przepisów sanitarnych ( dezynfekcja bielizny itp.)
3) przestrzeganie właściwego o oszczędnego wykorzystania środków do prania,
4) przestrzeganie utrzymania w naleŜytym porządku maszyn i sprzętu pralniczego oraz stanu
sanitarnego pomieszczeń
5) dbanie o higienę osobistą oraz przestrzeganie przepisów BHP
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora przedszkola wynikające z
organizacji pracy w przedszkolu.
9.Kucharka
l) Przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków.
2) Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach Ŝywieniowych i dbanie
o racjonalne ich zuŜycie.
3) Codzienne pobieranie i przechowywanie przez trzy dni prób wydawanych posiłków do spoŜycia.
4) Prowadzenie magazynu podręcznego.

5) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń kuchennych.
6) Uczestniczenie w ustalaniu jadłospisu i czuwanie aby był zgodny z zasadą racjonalnego
Ŝywienia dzieci w wieku przedszkolnym.
7) Inne czynności zlecone przez dyrektora przedszkola wynikające z organizacji pracy placówki.
10.Woźny - konserwator
1) StrzeŜe mienia przedszkola.
2) Utrzymuje w czystości i porządku przydzielone pomieszczenia (piwnica i kotłownia).
3) Czuwa nad bezpieczeństwem budynku i całością sprzętu przedszkolnego oraz nad urządzeniami
instalacyjnymi łącznie ze sprzętem ochrony przeciw poŜarowej, a w związku z tym wykonywanie
drobnych napraw i poprawek nie wymagających specjalnej wiedzy fachowej.
4) W okresie zimy zmiatanie śniegu z chodników i przejść do zabudowań przedszkola oraz
stosowanie środków zapobiegających skutkom gołoledzi.
5) Sprzątanie i utrzymywanie w czystości trawników, kwietników i podwórza przedszkola.
VI .Wychowankowie przedszkola
§ 11
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 łat, a do grupy Ŝłobkowej
od 4 miesiąca do 3 lat
Dzieci którym odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do
przedszkola nie dłuŜej niŜ do 10 roku Ŝycia.
a) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbywać roczne przygotowanie
przedszkolne.
b) Obowiązek, o którym mowa w ust.1a, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym
roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat
2. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do
- właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego,
-ochrony przed wszelkimi formami wyraŜania przemocy fizycznej bądź
psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej,
- rozwijania zainteresowań, zdolności, talentu,
- pomocy ze strony nauczyciela w przypadku trudności, korzystania z
-systematycznej opieki lekarskiej oraz poradnictwa psychologicznego,
- Ŝyczliwego i przedmiotowego traktowania w procesie wychowawczodydaktycznym.
3. Zasady realizacji praw dziecka:
- zaspokajanie potrzeb dziecka: odpoczynku, ruchu, działania, zabawy,
eksperymentowania, poznawanie siebie, świata, nawiązywania kontaktów
społecznych, potrzeby osiągnięć w zespole, ekspresji i sukcesu,
wyzwalanie róŜnorodnych form aktywności własnej dziecka,
- dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych do moŜliwości rozwojowych
dziecka,
- harmonijne oddziaływanie na wszelkie sfery rozwoju: umysłową, emocjonalną,
ruchową,
- zapewnienie poczucia pełnej akceptacji i bezpieczeństwa,
utrzymanie naleŜytej proporcji dowolnej i obowiązkowej działalności

przeznaczanie moŜliwie jak najwięcej czasu na zabawy.
4. Przypadki, w których rada pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę upowaŜnia dyrektora do
skreślenia dziecka z listy:
- dziecko, które bez dostatecznego usprawiedliwienia jest nieobecne w przedszkolu,
- na Ŝyczenie rodziców,
- w razie uchylania się od odpłatności za przedszkole.
Postanowienia końcowe
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.
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