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STATUT
,,DoBREGo PMEDSZKoLA"

Na Rok 2g2112022

Pod§awa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia Zaft r. Prawo oświatowe ; Kodeks Pracy (Dz, U, Nr 21/98, poz, 94, z póżniejszymi

zmianami).

ROZDZIAŁ 1 - Postanowienia wstępne

Pzedszkole jest plańwką ogolnodostępną niepubliczną.
Nazwa Pzedszkola bzmi: 

"DOBRE 
PRZEDSZKOLE",

Siedzibą pzedszkola jest budynek zlokalizowany przy ulicy Bratysławskiej 14, 44-240 Żory.
Organem prowadzącym Pzedszkola jest Pani Monika Auzćmóry Dobra firma NlP 651 162 27 05,
Siedziba organu prowadzącego: ul. Bratysławsk a 1 4, 44-240 Żory

llekroó w dalszej części statutu jest mowa bez blizszego określenia o:

pzedszkolu - należy pzez to rozumieó,,Dobre pzedszkole" ;

statucie - należy przezto rozumieć statut,,Dobrąo pzedszkola" ;

nauczycielu - nalezy przezto rozumieć każdąo pracownika pedagogicznego pzedszkola;
rodzicach - naleĄ przez to rozumieó prawnych opiekunow dziecka oraz osoby (podmioty)

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
dyrektoze - nalezy pzez to rozumieó dyrektora,,Dobrego pzedszkola" w Żorach.
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ROZDZ|AŁ 2 - Organy pnedszkola

Organami Pzedszkola są
Organ Prowadzący;
Dyrektor Pzedszkola;
Rada Pedagogiczna,

Do kompetencji i zadań Organu Prowadącego PzedszkoIe nalezy:
Uchwalenie Projektu Organizacji Wychowania Pzedszkolnego;
Sprawowan ie kontroli nad fin ansami Pzedszkola;
Powdanie Dyrektora Pzedszkola;
Zatrudnianie nauczycieli i innych pracowników pzedszkola, określa ich warunki płacy i pracy
(zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy i Płacy obowiązującym w pzedszkolu);
Pzyjmowanie wychowanków do Pzedszkola;
Podejmowanie decyzji o zmianach w PĄekcie Organizacji Wychowania Pzedszkolnego
Pzedszkola na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Dyrektoraoraz Rady Pedagogicznej.

Do kompetencji izadań Dyrektora Pzedszkola nalezy:
Kierowanie i odpowiedzialność za bieżęądziałalnośó Pzedszkola;
Kierowanie podległym mu personelem;

W razie nieobecności Organu Prowadzącego Pzedszkole pzyjmowanie vuychowanków do
pzedszkola
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d) Prowadzenie zajęó edukacyjnych;
e) Wykonywaniezadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli

w czasie zajęć organizowanych przez pzedszkole;
a) Prowadzenie zgodnie z pzepisami dokumentacji Pzedszkola;
b) Reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz;
c) Realizowanie wszelkich innych niezĘdnych dla prawidłowego funkcjonowania Pzedszkolazadań|
d) Odpowiedzialność za wszelkie zadania powiezone mu przez Organ Prowadzący,

4. Prawa iobowiązki Rady Pedagogicznej:
a) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na stanowiskach

pedagogicznych oraz Dyrektor Pzedszkola;
b) Pzewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Pzedszkola;
c) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
. zatwierdzanie Planów Pracy Przdszkola,
. podejmowanie wniosków, decyzjidotyczących wprowadzenia innowacji i programow autorskich,
. ustalanie organizacji doskona]enia zawodowąo nauczycieli,
. opiniowanie obserwacji nauczyciela wychowawcy i decyzja o konsultacji z rodzicami w pzypadku

zaistniałej potzeby wsparcia specjalisty,
- podejmowanie decyzji o roałliąaniu umowy z rodzicami i opiekunami,
. opiniowanie i wnioskowanie w zakresie zmian w PĄekcie Organizacji Wychowania

Pzedszkolnego Pzedszkola.

5. Organy wspołdziałająze sobąw ramach przyznanych im kompetencjidla dobra całejspołeczności
pzedszkolnej,

ROZDZIAŁ 3 - §zczegółowe warunkiulspołdziałania organów pzedszkola

1, Organy Pzedszkola są zobowiązane do współpracy, do dbania o dobry klimat pzedszkola, do
wspołdziałania na zasadach pańnerstwa i uczestniczenia w twozeniu właściwych warunków
rozwoju wychowanków.

2. Spory między organami pzedszkola rozstzygane są w drodze negocjacji pomiędzy Dyrektorem
pzedszkola a Radą Pedagogiczną.

3, W razie zaistnienia sporu między organami pzedszkola, strony mają prawo do zwrócenia się o
rozstzygnięcie do Organu Prowadzącego.

4. Wezwany Organ Prowadzący jest zobowięany pzeprowadzić postępowanie wyjaśniające i
powiadomió o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 1 miesiąca od zawiadomienia,

5. Ustala się tryb rozstrzygania skargi, w któĘ stroną jest dziecko /dotyczy niepzestzegania praw

dziecka:
a. Rodzic zgłasza skargę w ciągu 3 dni od zdarzenia do Dyrektora, który je niezwłocznie

rozpatruje,
b. jeśli skarga wniesiona jest ustnie, Dyrektor sporządza notatkę w obecności rodzica, który

jąpodpisuje,

c. Dyrektor Ęestruje sprawę w Rejestze Skarg i Wniosków,
d, o rozstrzygnięciu skaryi Dyrektor powiadamia zainteresowanąosobę pisemnie,

e. w pzypadku, gdy rozstzygnięcie skargi nie jest satysfakcjonujące, Rodzic może ilożyć
skargę do Organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

f. Skargi, w których stroną jest pracownik pzedszkola rozpatruje Dyrektor wrazz Organem
Prowadzącym.
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1,

ROZDZ|AŁ 4 - Cele izadania Pnedszkola

Pzedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty, w Ustawie Prawo
Oświatowe oraz w Podstawie Programowej wychowania pzedszkolnego dotyczące pzedszkoli
niepublicznych - w duchu wańości i zasad poszanowania osoby ludzkiej ijej godności,

Jako placówka wychowania Pzedszkole:
a. pomaga rodzinie w wychowaniu i sprawowaniu opieki nad dzieckiem, uczestniczy w jej

trosce o bezpieczeństwo, zdrowie i prawidłowy rozwoj dziecka,
b. wspomaga indywidualny rozwój dziecka,
c, realizuje swe zadania w ścisĘ współpracy z rodzicami (opiekunami) dziecka, a także

osobami oraz instytucjami, środowiskiem społecznym wspieĘącym działalnośó
pzedszkola,

d. pzygotowuje dzieci do podjęcia nauki szkolnej,
e. dba o rozwójsprawności ftzycznej dzieci,
f. wspomaga w promocji iochronie zdrowia,

Wychowanie dzieci w Pzedszkolu polega na wspomaganiu pełnąo rozwoju osobowąo dzieciw
duchu wańości z poszanowaniem, kazdej osoby.
Wychowawcy pzy wspołudziale całego personelu i innych osób:

a, w trosce o pielęgnowanie wańości rozwijają w dzieciach zarówno podstawowe wańości
ogólnoludzkie, jak i wańości objawiające rolę miłości, poświęcenia, pracy, wolności i
prawdy, solidamości i wspdodczuwania z innymi,

b. pomagają kazdemu dziecku w odkrywaniu i rozwijaniu swej niepowtazalności; staĘąsię
też roruijń w nim miłośó do Ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa
kulturowego, pzy jednoczesnym otwarciu się na wańości innych kultur,

c. troszczą się o wszechstronny rozwój powiezonych im dzieci uwzględniając indywidualne
potzeby każdego dziecka, pobudzając do rozwoju jego zdolności uczuciowe, społeczne i
intelektualne oraz popieĘąc jego wzrost moralny,

d. uczątwórcząo kozystaniazczasu, pzy uwzględnieniu potzeb innych,
e. pzestząają pzepisy orazzasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także pzepisy

pożarowe
Ponadto personel Pzedszkola pomaga dzieciom, by odnalazły sens swego Ęcia i kozystały z
pozytywnych elementow pluralistycznego społeczeństwa. Dlatego:

a. złltraca uwagę na szcząólną wańość i indywiduali zm każdĄ osoby-dziecka,
b. uzdalnia dziecido zdrowejakceptacjisiebie iswoich zdolności, mozliwości,
c. rozwija indywidualne iwspólnotowe poczucie odpowiedzialnościoraz myślenie krytyczne i

umiejętnośó podejmowania decyzji,
d. uczy wspołdziałania, prawdziwego dialogu, dobrych relacji międzyosobowych w rodzinie i

grupie,

e. stara się uczulaó dzieci na potzeby innych, zwłaszcza młodszych i słabszych oraz
zachęca do udzielania konkretnej pomocy,

f. wspomaga w nabywaniu przez dziecko kompetencji językowej, a w tym w nabywaniu
umiejętnościczytania i kreślenia symboligraficznyń iw integrowaniu treściedukacyjnych,

g. umożliwia prowadzenie dzidalnościdiagnostycznejdotyczącejrozwoju wychowanka.
Pzedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznejdzieciom uczęszczającym
do pzedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w pzedszkolu polega na wspieraniu rodziców
oruznauczycieli w rozwiąywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych orazromllaniu ich
u miejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielajądzieciom nauczyciele-wychowawcy popżez
obserwację, Następnie dokonująkonsultacjiswoich osobistych obserwacji z Dyrektorem placówki i
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Radą Pedagogiczną, a następnie konsultująz rodzicami dziecka i kierujądo odpowiedniego

specjalisty, w szczególności psychologa, pedagoga, logopedy,

ROZDZ|AŁ 5 - Organizacja Pnedszkola

Pzedszkole pracuje przez caty rok i jest placowką dostępną dla wszystkich dzieci (w tym dzieci
posiadających ozeczenie o niepełnosprawności) w wieku od początku roku szkolnego w roku

kalendazowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendazowym, w

którym dziecko kończy 7 lat.

W szczególnie uzasadnionych pzypadkach wychowaniem pzedszkolnym może także zostać objęte

dziecko, które ukończyło 2,5 roku (Dz,U. z2020 poz.910 ań, 31 pkt 3).

Podstawową jednostką organizacyjną Pzedszkola jest oddział zlożony z grupy dzieci według

zbliżonąo wieku, Zasady doboru dzieci do grupy mogą być rozszenone o kryteńa m.in. potzeb
indywidualnych dzieci, ich zainteresowań, uzdolnień.
Maksymalna liczba dzieci w pzedszkolu wynosi 21.

Organizację pracy w ciągu roku określa Ramowy Rozkład Dnia, ustalony pżez Dyrektora w
porozumieniu z Radą Pedagogiczną uwzględniający wymagania zdrowia i higieny pracy oreu słuszne
oczekiwania rodziców.

6, Dzienny czas pracy Pzedszkola wynosi osiem i pół godziny od 7,00 do 15.30.

7, Pzedszkole pracuje przezi dni w tygodniu.

8. Obowiąująnastępujące plzerv{y w pracy Pzedszkola:
a, w okresie wakacji letnich tzy pełne tygodnie, to czas na remonty, pzegląd zabawek, renowację

b. w okresie świąt Bożego Narodzenia (24 - 26 grudnia) i Swiąt Wielkanocnych (od Welkiego
Piątku do Poniedziałku Wielkanocnego).

c. lnne terminy pruerw sąustalane pzez Dyrektora, po uzgodnieniu z Organem Prowadzącym.

9. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie pzyjęĘo w
Pzedszkolu programu wychowania pzedszkolnego wybranego przez nauczyciela spośród
programów wpisanych do wykazu MEN.

10. Godzina zaięów Pzedszkolu trwa od 30 do 60 minut, w zależności od wieku i możliwości dzieci,

11. Czas trwania zajęó prowadzonych dodatkowo jest dostosowywany do możliwości dzieci oraz do ich
potzeb.

12. Zdlęcia prowadzone w Pzedszkolu są dokumentowane w sposób określony odpowiednio pzez
odrębne pzepisy.

13. Podstawowymiformamiorganizacyjnymipracy w Pzedszkolu są zabawy swobodne dzieci, czynności
samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne, zabawy w ogrodzie pzedszkolnym, obserwacie
pzyrodnicze, prace gospodarcze, poządkowe, oraz zĄęcia dydaktyczne zaplanowane przez
nauczyciela.

14. Dyrektor powieza grupę dzieciopiece nauczyciela.
15. Dla realizacjicelów statutowych Pzedszkole wykozystuje :

a. odpowiednie pomieszczenia,
b. pomieszczenie administracyjne i gospodarcze,
c. zaplecze sanitame,
d. ogród,

16. Dodatkowe atrakcje takie jak wycieczki, uroczystości i imprezy organizowane są przy wspołudziale
finansowym rodziców i za ich zgodą. Regulamin i organizacja opisane są w odrębnym dokumencie

,,Regulamin spacerów i wycieczek".
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ROZDZ|AŁ 6. Zasady prryprowadzania iodbierania dzieci , czas pracy pnedszkola

1, Opiekę nad dzieckiem w drodze do pzedszkola i z pzedszkola do domu sprawują rodzice lub osoby
dorosłe pzez nich upoważnione stosownym pisemnym oświadczeniem zło,żonym u nauczyciela na
początku roku szkolnego,

2, Rodzice mogąupowaznić określonąosoĘ do jednorazowego odebrania dziecka z pzedszkola, Takie

upoważnienie powinno nastąpić popęez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej i pzekazanie
go osobiście nauczycielowiz oddziału, do którego dziecko uczęszcza, Nauczyciel ma prawo wymagaó

wglądu w dokument toźsamości osoby, dla któĘ wystawiono pełnomocnictwo.

3. W uzasadnionych sytuacjach rodzice mogąupoważnić osobę niepełnoletniąpowyżej 14 roku zycia do

odebrania dziecka z pzedszkola popzez udzielenie pełnomocnictwa w formie pisemnej i pzekazanie
go osobiście nauczycielowi z oddziału, do którego dziecko uczęszcaa,

4, Upoważnienie może byó w kazdej chwili odwołane lub zmienione,

5, Pzedszkole pzejmuje odpowiedzialność za dziecko z chwilą pozostawienia go pzez rodzicow pod

opieką nauczyciela, aż do momentu odbioru przez rodztca lub osoby pzez niego upoważnione. Z
chwilą odebrania dziecka od nauczyciela z grupy odpowiedzialność za dziecko ponosi rodzic lub

osoba pzez niego upoważniona, Pzedszkole nie ponosiodpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci
pozostawianych po odbioze od nauczyciela bez opieki w szatni, holu lub innych miejscach ogólnego
pobytu w placowce,

6. Nauczycieljest odpowiedzialny za bezpieczeństwo dzieci w czasie zĄęćw pzedszkolu oraz w czasie
zajęćpza pzedszkolem.

7, Nauczyciel może odmówió wydania dziecka w pzypadku, gdy stan osoby zamiezĄącej odebrać
dziecko będzie wskazywał, ze nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie
alkoholowe).

B. O każdejodmowie wydania dziecka winien niezwłocznie być poinformowany Dyrektor pzedszkola. W
takiej sytuacji nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie możliwe czynności w celu nawiąania
kontaktu z rodzicami.

9, Dzieci powinny być pzyprowadzane do placowkiw godzinach 7.00 - 8,30.
10, W pzypadku spóźnienia lub nieobecności dziecka w danym dniu fakt ten zgłaszany jest telefonicznie

pracownikom pzedszkola.
1 1. Rodzice odbieĘądzieci do godziny 15.30.

12, W pzypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny 15,30, nauczyciel zobowiązany jest

powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniĄm fakcie oraz podejmuje proby poinformowania innych
człon ków rodziny, jeśl i dysponuje ich telefonam i.

13, W pzypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskaó informacji o miejscu
pobytu rodzicóW nauczyciel oczekuje z dzieckiem w plańwce pzedszkolnej jedną godzinę (do

16.30). Pzedszkole pobiera opłatę za dodatkowy czas pracy nauczyciela w wysokości 50ź za każde
poł godziny opóźnienia.

14. Po upływie jednei godziny od czasu zamknięcia pzedszkola (o godzinie 16.30) nauczyciel
powiadamia telefonicznie komisariat policji o niemozności skontaktowania się z rodzicami lub innymi

członkami rodziny albo fakcie nieodebrania dziecka z pzedszkola, mimo telefonicznego
zawiadomienia rodziców lub innych członków rodziny.

15. Nauczyciel nie może samodzielnie zaprowadzić dziecka do jego domu ani też zabraó dziecka do
własnego domu.

16. Prośba jednego z rodziów dotycząca nieodbierania dziecka z pzedszkola może być uwzględniona
pzez dyrektora i nauczyciela tylko w pzypadku, gdy ww. rodzic pzedstawi dokumenty wydane pzez
sąd pozwalające stwierdzió ograniczenie, odebranie władzy rodzicielskiej lub postanowienie

wyznaczĄące kontakty z dzieckiem,
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ROZDZIAŁ 7 -Zasady bezpieczeństwa

1, Pzedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę po1zez:
a, bezpośredniąi stałąopiekę nad dziećmi w czasie pobytu w pzedszkolu oraz w trakcie

zajęć pza terenem pzedszkola,
b, zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa rąulamin

spacerów iwycieczek,
c. zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela ipomocy nauczyciela, któzy są

odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas
pobytu dzieci na terenie ogrodu pzedszkolnego,

d. stwazanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym,

e, stosowanie obowiązujących pzepisów bhp i ppoz,

f . zwracanie uwagi pżez1acowników na osoby postronne pzebywające na terenie
pzedszkola,

g. telefoniczne zawiadamianie rodzicow o pzypadku choroby dziecka, w uzasadnionych
pzypadkach wezwanie do dziecka pogotowia.

2. Na zajęciach dodatkowych organizowanych w plaówce zabezpleueństwo dzieciodpowiada
prowadzący zĄęianauczycielod momentu zabraniadziecizsalizajęć do ich oddania nauczycielowi
wychowawcy,

3, Podczas zĄęćiabaw wymagających szczególnejostrozności, nauczycielzobowiązany jest

poprosió o pomoc innego pracownika pzedszkola.
4. W pzypadkach nagłych wszystkie działania pracowników pzedszkola bez względu na zakres ich

czynnościsłuzbowych w pierwszejkolejnościskierowane sąna zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom,

5. Pzedszkole organizuje ubezpieczenie dzieciod następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodąi
odpłatnością rodzicow.
6. W przypadku, kiedy rodzic nie ubezpiecza w pzedszkolu dziecka od następstw nieszczęśliwych
wypadków, zobowiąany jest dostarczyć Dyrektorowi stosowne oświadczenie potwierdzające wykupienie

owego ubezpieczenia poza placowką.

7. W pzypadku, kiedy rodzic zgłasza konieczność dostosowania diety do indywidualnych potzeb
dziecka, zobowiązany jest dostarczyć Dyrektorowi stosowne zaświadczenie lekarskie opisujące w
szcząołach indywidualne potzeby dietetyczne dziecka.

ROZDZ|AŁ 8 - Naucrycie|e PnEdszkola (prawa i obowiązki pracowników)

Nauczycielioraz innych pracowników zatrudnia Dyrektor, biorąc pod uwagę zadania statutowe Pzedszkola
Pracownicy Pzedszkola, w szczególności nauczyciele, powinni dawać dzieciom dobry pzykład, zgodnie z
zasadami moralności i kultury osobistej.

Do zakresu obowiąków nauczycieli należy:

1, Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo-opiekuńczą ijest odpowiedzialny za jakość i vuyniki tej

pracy oraz zatrzpieczeństwo powiezonych jego opiece dzieci.
2. Dzieci pozostają pod opieką nauczyciela od chwili przyprowadzenia ich do placówki przez

rodzińw (opiekunów) do chwiliodebrania z Pzedszkola. Nauczyciel, któremu zostały powiezone
dzieci, ponosiodpowiedzialność za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.

3. Szczegółowy zakres obowiązków nauczyciela określa Ramovrry Rozkład Dnia zatwierdzony przez
Dyrektora,

4, Nauczyciel - w uzgodnieniu z Dyrektorem Radą Pedagogiczną z zachowaniem wspołprucy z
rodzicami - może wskazać kwalifikowaną pomoc pedagogiczną psychologiczną i zdrowotną dla
swoich wychowanków

5. Nauczyciel prowadzi dziennik zajęó pzedszkola, w którym dokumentuje się pzebieg zajęć
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dydaktyczno - wychowawczych w danym roku szkolnym.
6. Nauczyciel prowadzisystematycznąobserwację dzieci wpżez kaĄ obserwacji,

7, Nauczyciel kozysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznĄ ze strony Dyrektora,

Rady Pedagogicznej oraz - w uzgodnieniu z Dyrektorem - placówek i instytucji oświatowych,

naukowych.
8. Nauczyciel otacza opieką każde dziecko i utzymuje kontakt z iego rodzicami - w celu:

a, wspierania ich roli wychowawczejwobec dziecka,
b. poznawania i ustalania potzeb rozwojowych dziecka,
c, ustalania form pomocy w działaniach opiekuńczo-wychowawczych wobec dziecka,
d, włączania rodziców w pracę Pzedszkola.

9. Nauczyciel wykonuje inne czynności zlecone pzez Dyrektora, wynikające z organizacji pracy w
pzedszkolu.

Do zakresu praw nauczycieli nalezy:

Praca zgodnie z Kodeksem Pracy jak równiez prawo do pracy w dobrych warunkach lokalowych, w miĘ i

bezpiecznej atmosferze promującej rozwój osobisty popżez dodatkowe szkolenia i szacunek wszystkich

wspołpracujących,

ROZDZIAŁ 9 - Ęchowankowie pnedszkola i ich rodzice

1, Wychowankami Pzedszkola sądzieci w wieku określonym odrębnymi pzepisami
2, Wychowanie i opieka w Pzedszkolu opańe są na zasadach personalizmu chześcijańskiego.

Kazde dziecko ma prawo do:

a. zyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-opiekuńczym,

b. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczego idydaktycznego, zgodnie z
zasadami higieny pracy umysłowej,

c. ochrony pzed wszelkimi formami pzemocy flzycznĄ bądź psychicznej oraz ochrony i

poszanowania jego godności,

d. wychowania w duchu wańości i do wychowania religijnego, przy zachowaniu szacunku dla

dzieci pochodzących z odmiennych warunków wychowawczych w rodzinie.
3. W czasie pobytu w Pzedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem Pzedszkola dzieci mają

zapewnioną stałą opiekę nauczyciela,
4. W Pzedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich bez upeedniego uzgodnienia z

rodzicami (poza sytuacjamiwymagającymi natychmiastowego ratowania życia dziecka),
5. Wychowanek pzedszkola ma obowiązek pzestzegania umów społecznych obowiązujących

w społeczności pzedszkolnej, a ułłaszcza dotyczących:
a, systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w zyciu

pzedszkola na miarę własnych mozliwości,
b. pzestzegania zasad kultury współycia w odniesieniu do rówieśnikóĘ nauczycieli i innych

pracowników pzedszkola,
c, odpowiedzialnościza własne życie, zdrowie i higienę,
d, dbania o własne dobro, ład i poządek w pzedszkolu.

6. W prrypadku notorycmego lekcewazenia praw wychowanków lub szczególnego wykroczenia
pzeciw nim pracowników pzedszkola, dziecko osobiście lub popzez rodzicow zgłasza ten fakt
wychowawcy lub Dyrektorowi pzedszkola,

7, Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję upowazniającą Dyrektora, za zgodą Organu
Prowadzącego do skreślenia dziecka z listy dzieci pzyjęĘch do Pzedszkola:
a, Z powodu sprawdzonego braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowąo

rozwoju w warunkach pzedszkolnych ze względu na dobro samego wychowanka lub dla
dobra i bezpieczeństwa innych dzieci,

b, Z powodu nie uiszczanlaprzez rodzbów opłaty za pzedszkole.
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c. Z powodu braku wspołpracy pomiędzy rodżcami i opiekunami, co uniemożliwi realizację
zadań statutowych,

d. Z powodu bezpośredniego zagrozenia zdrowia lub życia podopiecznych i personelu,

wynikającego ze złego zachowania wychowanka.
8, Rodzice mająprawo do:

a. udziafu w zebraniu organizacyjnym na początku roku szkolnego i w zebraniu semestralnym

w miesiącu kwietniu,

b. udziału w konsultacjach indywidualnych z wychowawcą w miesiącu paździemiku i w

miesiącu marcu,
c, bezpośredniego uczestnictwa w codziennym zyciu grupy,

d, wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i

pzedszkola,
e. uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka,

9. Do podstawowych obowiązkow rodziców dziecka nalezy:

a. pzestzeganie niniejszego statutu,

b. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej,
c, przyprowadzanie do pzedszkola dzieci zdrowych,
d, terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w pzedszkolu,
e. pzyprowadzanie iodbieranie dziecka z pzedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego

osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
f. niezwłoczne informowanie o nieobecnościdziecka w pzedszkolu,
g. informowanie nauczyciela i dyrektora o sprawach mogących mieó wpłw na zachowanie

dziecka,
h. zapewnienie regulamego uczęszczania do pzedszkola dzieciom podlegającym

obowiązkowi rocznego przygotowania pzedszkolnego,

ROZDZ|AŁ 10 - Zasady odpłatności za pobyt dzieci

1, Środki na działalnośó Pzedszkola pochodzą z dotacji Uzędu miasta Żory i z wf,at rodziców
Dotacja przekazywana na konto Pzedszkola, podlega rozliczeniu z organem dotującym.

2, Wysokość opłat wnoszonych pzez Rodziów / Opiekunów dziecijest ustalana w umowie o opiekę
i moze ulec zmianie. O zmianie wysokości czesnego informuje Organ Prowadzący poprzez
informację pisemną.

3. Pzedszkole umoż]iwia dodatkowo odpłatne kozystanie ze świadczeń w czasie pzekraczającym
godziny normalnego otwarcia w pzedszkola.
Wysokośó opłaty za świadczone pżez pzedszkole usługi ponad normalny czas pracy ustala
Organ Prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem i Radąpedagogiczną.

4, Opłaty czesnąo za świadczone pzez Pzedszkole usługi pobierane jest do 15-ego każdego
miesiąca ,,zgóry",

5. Pzedszkole zapewnia odpłatne wyzywienie koąstając z usług firmy cateringowej, któĘ to

wspołpraę definiuje osobna umowa, Z wyzywienia w pzedszkolu mogą kozystać dzieci, z
którymi prowadzona jest całodzienna działalność dydaktyczno-wychowawcza. Kozystają z
czterech posiłków w ciąu dnia (śniadanie, drugie śniadanie, obiad i podwieczorek), zgodnie z
obowiąującymi normami określonymi odrębnymi pzepisami, w ramach obowiązującej stawki
żywieniowej.

6. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala Organ prowadzący w porozumieniu z firmą
cateringową, Stawka określona jest w podpisanej umowie współpracy z rodzicami lub opiekunami
prawn ym i d zieci uczęs zczaiący ch do p zedszkol a.

7. W prrypadku rezygnacji z pzedszkola rodzice zobowiąani są zawiadomió o Ęm Dyrektora w
formie pisem nej najpóźn iej z końcem m iesiąca popzedzającego rezyg n ację,
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1.

PosTANoWlENlA KoŃcoWE

Pruedszkole prowadzi i pzechowuje dokumentację pzebiegu nauczania, działalności
wychowawczej i opiekuńczej oraz - jako pracodawca - inną dokumentację, zgodnie z odrębnymi
pzepisami.
Z treścią statutu pzedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie internetowej

pzedszkola.
PĄekt organizacji wychowania pzedszkolnego wchodzi w zycie z dniem 01.09,2a2ll

2.

3.

), ł .

V l:Fl^ ' )n, }L|.z....Y;łĄAł.,.Y..... ].. §,*j\r,ri rH,....,

Fodpis Dyrektora Podpis Organu Prowadząc,

pieczęc
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