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ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Przedszkole Publiczne Nr 1 w Rzeszowie, zwane w dalszej części statutu Przedszkolem, 

mieści się przy ulicy Beskidzkiej 6 oraz w budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

Nr 11 przy ulicy Beskidzkiej 5. 

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasto Rzeszów. 

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie. 

4. Nadzór pedagogiczny w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu sprawuje 

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 11 w Rzeszowie. 

 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 2 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające  

w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju 

dziecka. 

3.  W ramach zadao działalności edukacyjnej Przedszkole realizuje: 

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeo w fizycznym, emocjonalnym, społecznym  

i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę  

i odpoczynek w poczuciu bezpieczeostwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej  

i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci 

doświadczeo, które umożliwią im ciągłośd procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom 

rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do 

poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeo i rozumowania, 

z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowao; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualnośd, oryginalnośd dziecka oraz potrzeby 

tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 
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7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków  

i zachowao prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawnośd ruchową  

i bezpieczeostwo, w tym o bezpieczeostwo w ruchu drogowym; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczud własnych i innych ludzi oraz dbanie  

o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwao rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwośd dziecka, w tym wrażliwośd 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 

ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, taoca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 

otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 

poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 

adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 

elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania  

i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 

poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 

grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 

zachowao wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 

wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 

dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeostwa i harmonijnego rozwoju; 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących 

do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

16) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, 

językowej i religijnej; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka 

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego; 



Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Rzeszowie 

 

 

 - 5 - 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju 

aktywności; 

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęd zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności dziecka. 

2. Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu 

wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki  

i zakres zadao realizowanych w Przedszkolu. 

3. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, Poradni Psychologiczno-pedagogicznej lub 

innej poradni specjalistycznej Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

4. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

§ 4 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeostwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziedmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie 

zajęd poza jego terenem ; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeostwa w czasie wycieczek, co określa Regulamin 

organizacji wycieczek, krajoznawstwa i turystyki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego  

Nr 11; 

3) zatrudnianie w każdym oddziale dwóch nauczycieli i pomocy nauczyciela, które są 

odpowiedzialne za zdrowie i bezpieczeostwo dzieci w czasie zajęd edukacyjnych  

i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego; 

4) stwarzanie poczucia bezpieczeostwa pod względem fizycznym i psychicznym; 

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

§ 5 

1. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez rodziców 

obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola: 

1) życzenie rodziców, dotyczące nieodbierania dziecka z Przedszkola przez jednego  

z rodziców musi byd poświadczone stosownym dokumentem (orzeczenie sądu). 

2. Dopuszcza się możliwośd odbierania dzieci przez inne osoby dorosłe, posiadające 

zdolnośd prawną i pisemnie upoważnione przez rodziców. 
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3. Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą odpowiedzialnośd za 

dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika 

przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania 

dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica).  

4. Nauczyciel może odmówid wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej 

odebrad dziecko wskazuje, że może się ona znajdowad pod wpływem alkoholu lub innych 

środków uniemożliwiających zapewnienie dziecku bezpieczeostwa. O każdym przypadku 

odmowy wydania dziecka z Przedszkola powinien byd niezwłocznie powiadomiony 

Dyrektor oraz rodzice (lub rodzic) dziecka. 

5. W przypadku, gdy działania podjęte zgodnie z ust. 4 nie przyniosą pożądanego efektu  

i dziecko nie zostanie odebrane w godzinach pracy Przedszkola, nauczyciel sprawujący  

w danym momencie opiekę nad dzieckiem ma prawo skontaktowad się z Policją. 

6. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka, nauczyciel 

powinien jak najszybciej skontaktowad się z rodzicami, a w przypadku braku kontaktu -  

skonsultowad się z lekarzem. 

7. Nauczyciel lub inny pracownik Przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o wypadku, 

jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielid niezwłocznie pierwszej pomocy 

poszkodowanemu dziecku i natychmiast wezwad pomoc lekarską. Następnie 

zobowiązany jest niezwłocznie powiadomid rodziców dziecka, Dyrektora i zabezpieczyd 

miejsce wypadku. 

8. W przypadku podejrzenia o zatrucie pokarmowe lub chorobę zakaźną na terenie 

Przedszkola, Dyrektor zobowiązany jest niezwłocznie powiadomid właściwego inspektora 

sanitarnego. 

§ 6 

1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 

uczęszczającym do Przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w Przedszkolu polega na wspieraniu 

rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych 

oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, specjaliści,  

 oraz pedagog. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem 

oraz w formie:  

1) zajęd specjalistycznych; 

2) porad i konsultacji; 
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3) zajęd rozwijających uzdolnienia. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom  

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleo. 

6. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE 

§ 7 

1. Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu; 

2) Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno –Przedszkolnego Nr 11; 

3) Rada Rodziców Przedszkola. 

2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie 

mogą byd sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

§ 8 

Dyrektor  

1. Przedszkolem kieruje Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 11 powołany na to 

stanowisko przez organ prowadzący Zespół. 

2. Dyrektor wykonuje swoje obowiązki w ramach kompetencji określonych Ustawą z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, które są zawarte w Statucie Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 11 , a ponadto:  

1)  zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w Przedszkolu, a także  

na zajęciach zorganizowanych przez Przedszkole poza obiektem do niego należącym; 

2) organizuje dodatkowe bezpłatne zajęcia wykraczające poza podstawę programową; 

3) ustala ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 

oraz oczekiwao rodziców; 

4) decyduje o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły oraz o odroczeniu obowiązku 

szkolnego po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

5) organizuje proces rekrutacji do Przedszkola w oparciu o odrębne przepisy. 
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§ 9 

Rada Pedagogiczna 

1. Nauczyciele Przedszkola i Szkoły Podstawowej  tworzą jedną Radę Pedagogiczną. 

2. Zadania i kompetencje Rady Pedagogicznej określa Statut Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego Nr 11. 

§ 10 

Rada Rodziców 

1. Rada Rodziców Przedszkola jest organem kolegialnym Przedszkola i stanowi 

reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do Przedszkola. 

2. Rada Rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin. 

3. Rada Rodziców może występowad do organu prowadzącego Przedszkole, organu 

sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami  

i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

4. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego. 

5. W celu wspierania statutowej działalności Przedszkola Rada Rodziców może gromadzid 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania 

funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców. 

§ 11 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Zespołu, który 

zapewnia każdemu z organów możliwośd swobodnego działania i podejmowania decyzji 

w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor Zespołu uwzględniając 

zakresy kompetencji tych organów. 
 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

§ 12 

1. Organizacja Przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj  

i czas ich pracy;  

2) wymagao podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego; 
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3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęd dodatkowych 

prowadzonych przez Przedszkole. 

§ 13 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

 w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowao, uzdolnieo. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25. 

§ 14 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuocza prowadzona jest w oparciu o: 

1) podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora programy 

wychowania przedszkolnego; 

2) Program wychowawczy Przedszkola Publicznego Nr 1 w Rzeszowie. 

2. Godzina zajęd w przedszkolu trwa 60 minut.  

3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się  

5 godzin w czasie codziennej pracy Przedszkola. 

4. Przedszkole organizuje na wniosek rodziców dzieci zajęcia dodatkowe wykraczające poza 

podstawę programową. 

5. Czas trwania zajęd prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęd umuzykalniających, 

nauki języka obcego, nauki religii i zajęd rewalidacyjnych, powinien byd dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosid: 

1) dla dzieci w wieku 3 - 4 lat – 15 minut; 

2) dla dzieci w wieku 5 - 6 lat – 30 minut. 

6. Zajęcia dodatkowe nie mogą byd organizowane w czasie przeznaczonym na realizację 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

7. Nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe odpowiadają za bezpieczeostwo dzieci – 

odbierają dzieci z grupy, a po zakooczeniu zajęd przekazują nauczycielowi prowadzącemu 

grupę. 

8. Na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla dzieci lekcje religii. Zasady organizacji 

nauki religii regulują odrębne przepisy. 
9. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb: 

1) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju, 

2) zajęcia rewalidacji indywidualnej; 

3) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, porady  

i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia. 

10. Organizacja oraz prowadzenie ww. zajęd odbywad się będzie na zasadach określonych  

w odrębnych przepisach. 
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§ 15 

1. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęd edukacyjnych określa ramowy 

rozkład dnia ustalony przez Dyrektora Zespołu na wniosek Rady Pedagogicznej  

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwao 

rodziców. 

2. Ramowy rozkład dnia obejmuje: 

1) dzienny czas pracy poszczególnych oddziałów, dostosowany do wniosków rodziców; 

2) pory posiłków; 

3) godziny realizacji podstawy programowej. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem 

potrzeb i zainteresowao dzieci. 

4. Rozkład dnia, w miarę potrzeby, może byd zmieniony w ciągu dnia. 

§ 16 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem 

przerw ustalonych z organem prowadzącym. 

2. Rok szkolny trwa od 1.09 do 31.08. 

3. Przerwy w pracy Przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac 

modernizacyjnych, remontowych oraz porządkowo – gospodarczych. 

4. Przedszkole jest wielooddziałowe. 

5. Przedszkole jest czynne w godzinach od 6.30 do 17.00.  

§ 17 

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie w zakresie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego dzieci mających prawo do wychowania przedszkolnego. 

Dziecko 6-letnie jest objęte bezpłatnym nauczaniem w ramach obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

2. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w Przedszkolu określa uchwała Rady Miasta 

Rzeszowa. 

3. Szczegółowe zasady pobierania opłat za wyżywienie określa Regulamin korzystania  

z posiłków w Przedszkolu Publicznym Nr 1 w Rzeszowie w Zespole Szkolno-

Przedszkolnym Nr 11. 

§ 18 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do Przedszkola na zasadach powszechnej 

dostępności. 
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2.  Zapisy dokonywane są elektronicznie w podanym wcześniej terminie po uprzednim 

przyjęciu deklaracji kontynuacji dzieci już uczęszczających. Wydrukowany formularz 

zapisu dziecka do Przedszkola, podpisany przez obydwoje rodziców, należy dostarczyd do 

wybranej placówki. Zapisu dziecka do Przedszkola można również dokonad na miejscu  

w placówce. 

3. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż ilośd posiadanych miejsc, Dyrektor 

powołuje komisję rekrutacyjną, w skład której wchodzą: 

1) Dyrektor; 

2) przedstawiciel Rady Pedagogicznej; 

3) przedstawiciel Rady Rodziców. 

4. Do Przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miasto Rzeszów. 

5. Organ prowadzący określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego  

i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów oraz podaje do 

publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym  

i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.  

§ 19 

1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada: 

1) sale zajęd dla poszczególnych oddziałów wraz z niezbędnym wyposażeniem; 

2) salę do zajęd rytmiczno – ruchowych; 

3) szatnię dla dzieci i personelu;  

4) pomieszczenia sanitarno – higieniczne; 

5) kuchnię z zapleczem; 

6) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze; 

7) ogród przedszkolny z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku 

dzieci. 

ROZDZIAŁ V 

NAUCZYCIELE PRZEDSZKOLA 

§ 20 

1. Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych Przedszkola określają przepisy ustawy o pracownikach 

samorządowych oraz ustawa Kodeks pracy. 
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3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania, określa minister właściwy do 

spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania 

pracowników niepedagogicznych Przedszkola określają przepisy dotyczące pracowników 

samorządowych.  

4. Do zadao wszystkich pracowników Przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeostwa i higieny pracy, a także 

przepisów pożarowych; 

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

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego. 

§ 21 

Zadania i obowiązki nauczycieli 

1. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuoczych ma za 

zadanie kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeostwo i troską o ich 

zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale 

przedszkolnym i odpowiada za jej jakośd. 

3. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami 

program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go do 

użytku. Może również zaproponowad program opracowany przez innego autora. 

Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia 

opiekuoczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

4. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

5. Nauczyciel jest zobowiązany współpracowad z rodzicami dzieci. 

6. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

7. Nauczyciele Przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 

1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania 

przedszkolnego i korelowania ich treści; 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz sposobów 

ewaluacji pracy opiekuoczo-edukacyjnej; 

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa 

metodycznego dla początkujących nauczycieli; 
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4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęd, kącików zainteresowao, a także  

w uzupełnianiu ich wyposażenia; 

5) opiniowanie przygotowanych w Przedszkolu autorskich programów wychowania 

przedszkolnego. 

8. Inne zadania nauczycieli: 

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

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości  

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 

przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki  

w klasie I szkoły podstawowej; 

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich 

kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

6) dbałośd o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska  

o estetykę pomieszczeo; 

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeo dzieci; 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci  

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadao wynikających w szczególności 

z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale  

i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;  

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej  

i opiekuoczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

10) realizacja zaleceo dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących; 

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej; 

12) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa; 

14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy wychowawczo-

dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne przekazywanie informacji 

dotyczących dzieci; 

15) współpraca z nauczycielami zajęd dodatkowych; 

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej; 

17) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

18) realizacja innych zadao zleconych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej 

działalności placówki. 
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§ 22 

1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu:  

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci; 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci; 

3) włączenia ich w działalnośd Przedszkola.  

§ 23 

1. Nauczyciel ma prawo korzystad w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy 

Dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-

oświatowych. 

§ 24 

1. Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece dwóch nauczycieli, zależnie od czasu 

pracy oddziału lub realizowanych zadao oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców. 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, nauczyciel 

opiekuje się, w miarę możliwości organizacyjnych, danym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do Przedszkola. 

§ 25 

1. Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą. W sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

nauczyciele: 

1) zobowiązani są do przekazywania rodzicom rzetelnej i bieżącej informacji na temat 

realizowanego w oddziale programu wychowania przedszkolnego, a także rozwoju  

i zachowania ich dziecka;  

2) udzielają porad rodzicom w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dziecka; 

3) organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną specjalistyczną; 

4) uwzględniają wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadao realizowanych  

w Przedszkolu. 

2. Nauczyciele planują i prowadzą pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 

oddziale przedszkolnym i odpowiadają za jej jakośd.  

3. Nauczyciel przygotowuje na piśmie: 

1) plany pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuoczej oddziału, z wyprzedzeniem 

jednotygodniowym; 

2) dokumentację obserwacji zachowania i rozwoju dzieci oraz przyrostu umiejętności; 

3) sprawozdania z realizacji zadao opiekuoczo-edukacyjnych dwa razy w roku szkolnym; 
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4) scenariusze zajęd edukacyjnych dla potrzeb zajęd otwartych i koleżeoskich. 

4. Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną dzieci, mając na celu 

poznanie i zabezpieczenie ich potrzeb rozwojowych poprzez: 

1) wywiad z rodzicem i dzieckiem; 

2) kartę obserwacji rozwoju dziecka, diagnozę dziecka realizującego roczny obowiązek 

przygotowania przedszkolnego. 

5. Nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia Dyrektorowi program wychowania 

przedszkolnego na dany etap edukacyjny. Program wychowania przedszkolnego może 

obejmowad treści nauczania wykraczające poza zakres treści nauczania ustalonych  

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. Program wychowania 

przedszkolnego powinien byd dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których 

jest przeznaczony.  

6. Nauczyciele współpracują z instytucjami świadczącymi pomoc materialną, psychologiczną 

i pedagogiczną m.in. z: 

1) Publiczną Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Rzeszowie; 

2) Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznych w Rzeszowie. 

 

ROZDZIAŁ VI 

RODZICE 

§ 26  

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziaład ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

Przedszkola i planów pracy w danym oddziale; 

2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

3) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz udzielania dziecku pomocy; 

4) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy; 

5) udziału w różnych formach spotkao oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych,  

w zebraniach organizacyjnych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych  

(wg kalendarza imprez i uroczystości); 

6) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji 

pracy Przedszkola; 
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7) aktywnego włączania się w życie Przedszkola. 

§ 27 

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1) przestrzeganie postanowieo niniejszego statutu; 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji oraz zarządzeo Dyrektora; 

3) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do 

tego osoby zapewniającej dziecku pełne bezpieczeostwo; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu; 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu; 

6) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

7) przestrzeganie rozkładu dnia w Przedszkolu. 

§ 28 

1. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami: 

1) zebrania grupowe: 

a) w miesiącu wrześniu przeprowadza się zebranie organizacyjne, w trakcie którego 

Dyrektor zapoznaje rodziców ze statutem Przedszkola, programem na dany rok 

szkolny, a nauczyciele z zestawami programów wychowania przedszkolnego 

(konkretnych oddziałów przedszkolnych); 

2) zajęcia otwarte; 

3) zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych; 

4) konsultacje i rozmowy indywidualne; 

5) informacje zamieszczane na tablicach informacyjnych; 

6) wspólne uroczystości i imprezy; 

7) inne formy zaproponowane przez rodziców lub Radę Pedagogiczną. 

2. Rodzice dzieci realizujących roczny obowiązek przygotowania przedszkolnego, 

 w miesiącu kwietniu uzyskują pisemną informację o poziomie gotowości szkolnej dziecka  

i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę. 
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ROZDZIAŁ VII 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§ 29 

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

2. Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego procesu 

opiekuoczo - edukacyjnego uwzględniając zasady:  

1) zaspakajania potrzeb dziecka; 

2) aktywności; 

3) indywidualizacji; 

4) organizowania życia społecznego; 

5) integracji. 

3. W Przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy psychicznej ani fizycznej. 

4. Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków. 

5. W placówce nie mogą byd stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi lekarskie bez 

zgody rodziców, poza udzielaniem pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zabrania się 

także podawania jakichkolwiek leków. 

§ 30 

1. Wychowanek Przedszkola ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeostwo, 

ochronę przed przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonao w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra innych 

ludzi; 

4) rozwijania zainteresowao, zdolności i talentu; 

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

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

2. Wychowanek Przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim, jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziedmi i dorosłymi; 
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4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony; 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony. 

3. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 

obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu 

Przedszkola na miarę własnych możliwości; 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, nauczycieli  

i innych pracowników Przedszkola; 

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę; 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w Przedszkolu. 

4. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego 

wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez 

rodziców zgłasza ten fakt wychowawcy lub Dyrektorowi. 

§ 31 

1. Dyrektor może podjąd decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w następujących 

przypadkach:  

1) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i niezgłaszanie tego faktu przez rodziców 

Dyrektorowi;  

2) ze względu na zachowanie dziecka, uniemożliwiające zapewnienie mu lub innym 

dzieciom bezpieczeostwa oraz w sytuacji, kiedy rodzice nie podejmują współpracy 

zmierzającej do rozwiązania problemu, w tym między innymi nie korzystają  

z zaproponowanej terapii, nie podejmują współpracy z poradnią specjalistyczną lub 

gdy wykorzystane zostały wszelkie inne możliwości zmiany tej sytuacji. 

2. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 

dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów 

statutu za potwierdzeniem odbioru; 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, pedagoga  

z rodzicami; 

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych 

(np. MOPS w Rzeszowie, PPP w Rzeszowie); 

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nieprzestrzegania zapisów 

statutu i powtarzających się uchybieo ze strony rodziców dziecka; 

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 

wychowanków; 
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6) doręczenie uchwały rodzicom dziecka. 

3. Skreślenie dziecka z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne 

przygotowanie przedszkolne. 

 

ROZDZIAŁ VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 32 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Obsługę księgowo - administracyjną prowadzi komórka finansowa Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego Nr 11. 

§ 33 

1. Statut Przedszkola jest częścią Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 11  

w Rzeszowie. 

2. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi. 

3. Regulaminy działalności uchwalone przez działające organy nie mogą byd sprzeczne 

z postanowieniami niniejszego statutu. 

§ 34 

1. Rada Pedagogiczna Zespołu Szkolno Przedszkolnego Nr 11 przygotowuje projekt zmian 

statutu i uchwala jego zmiany lub uchwala statut. 

2. Wniosek o zmianę statutu może wnieśd Dyrektor oraz każdy kolegialny organ Zespołu,  

a także organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący. 

3. Zmiany w statucie stają się prawomocne po zatwierdzeniu przez Radę Pedagogiczną 

Zespołu. 

4. Dyrektor Zespołu, po przygotowaniu tekstu jednolitego statutu, jest odpowiedzialny za 

jego upublicznienie społeczności szkolnej. 

5. Niniejszy statut udostępnia się wszystkim zainteresowanym w sekretariacie Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego Nr 11 oraz na stronie internetowej Zespołu. 

§ 35 

1. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący Statut  

Przedszkola Publicznego Nr 1 w Rzeszowie. 

2. Statut Przedszkola Publicznego Nr 1 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 11  

w Rzeszowie w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2017 roku. 

 

 


