
STATUT 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „SŁONECZNA JEDYNKA” 

W GOLENIOWIE 

  

  

1. Postanowienia ogólne 

2. Cele i zadania przedszkola 

3. Organy przedszkola 

4. Organizacja przedszkola 

5. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola 

7. Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności 

8. Postanowienia końcowe 

  

ROZDZIAŁ I 

Postanowienia ogólne 

 

§1 

1. Niniejszy statut określa zasady funkcjonowania, cele i zadania placówki 

oświatowej zwanej w dalszej treści przedszkolem, którego pełna nazwa 

brzmi Przedszkole Niepubliczne „SŁONECZNA JEDYNKA” w 

Goleniowie. 
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Grażyna Lewandowska, 

zamieszkała w Mosty 20, 72-132 Mosty  . 

3. Siedziba przedszkola znajduje się w wydzierżawionej nieruchomości 

zabudowanej budynkiem przedszkola, położonej w Goleniowie przy ul. 

Marii Konopnickiej 10,oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 

557/2, o powierzchni 3270m
 2   w obrębie geodezyjnym nr 8 miasta 

Goleniów, zapisanej w księdze wieczystej KW Nr SZ 10/00052399/1 , 

prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Goleniowie – Wydział Ksiąg 

Wieczystych.   . 

 



4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorski  

Kurator Oświaty w Szczecinie. 

 

5. Przedszkole używa pieczęci o treści: 
 Przedszkole Niepubliczne 

 SŁONECZNA JEDYNKA 

ul. M. Konopnickiej 10   72-100 Goleniów 

Tel.  91 418 24 39  NIP 856 111 71 52 

 

6. Logo przedszkola stanowi cyfra „1” w kolorze niebieskim 

wkomponowana w rysunek żółtego słońca o niebieskich promieniach. 

  

§2 

1. Podstawą prawną działania Przedszkola jest: 

- ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (Dz. I z 2004r nr 256 poz. 

2572 z późniejszymi zmianami) i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy 

- niniejszy statut nadany przez Organ Prowadzący 

 

ROZDZIAŁII 

Cele i zadania przedszkola 

 

§3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie 

oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  wynikające z 

najnowszych osiągnięć nauk pedagogicznych i psychologii rozwojowej,  a 

w szczególności: 

a) Wspomaga indywidualny rozwój dziecka, rozwija jego uzdolnienia oraz 

kształtuje czynności intelektualne potrzebne w codziennych sytuacjach 

oraz w dalszej edukacji. 

b) Pomaga w budowaniu systemu wartości, dostrzeganiu rozwoju 

otaczającego świata i siebie samego. 



c) Kształtuje odporność emocjonalną dzieci konieczną do racjonalnego 

radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do 

łagodnego znoszenia stresów i porażek. 

d) Rozwija umiejętności społeczne dzieci, niezbędne w poprawnych 

relacjach z dorosłymi i dziećmi. 

e) Stwarza warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 

dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

f) Tworzy warunki do harmonijnego rozwoju fizycznego i kształtowania 

sprawności fizycznej dzieci. 

g) Buduje dziecięcą wiedzę o świecie społecznym, przyrodniczym i 

technicznym oraz rozwija umiejętności prezentowania swoich przemyśleń 

w sposób zrozumiały dla innych. 

h) Wprowadza dzieci w świat wartości estetycznych i rozwija umiejętności 

wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki 

plastyczne. 

i) Kształtuje u dzieci poczucie przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

j) Zapewnia dzieciom lepsze szanse edukacyjne poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtuje  te 

wiadomości i umiejętności, które są ważne w dalszej edukacji. 

k) Zapewnianie dzieciom prawa do rocznego przygotowania przedszkolnego 

dzieci 5- 6-letnich. 

 

2. Sposób realizacji zadań:  

a) Zapewnienie  opieki, wychowania i edukacji w atmosferze akceptacji i 

bezpieczeństwa odpowiednio do potrzeb dzieci oraz możliwości 

przedszkola; 

b) systematyczne organizowanie spotkań z rodzicami, przeprowadzanie  

rozmów indywidualnych, zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne, 

organizowanie prelekcji i pogadanek dla rodziców; 

c) organizowanie zajęć i konsultacji dla dzieci i rodziców z psychologiem,  

logopedą, lekarzem pediatrą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej;  

d) zachęcanie dzieci do aktywności twórczej i wyrażania własnych myśli i 

uczuć; 

e) stosowanie pozytywnych wzmocnień, częste pochwały, wyszukiwanie  

mocnych stron dziecka; 

f) kształtowanie u dzieci czynności samoobsługowych, nawyków 

higienicznych i zachęcanie do systematycznego ruchu na świeżym 

powietrzu;  

g) organizowanie krajoznawczych wycieczek do organizacji i instytucji,  

h) kultywowanie tradycji regionalnych;  



i) wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest 

dobre, a co złe. 

 

ROZDZIAŁ III 

Organy przedszkola 

§4 

1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz 

reprezentuje je na zewnątrz. Dyrektor przedszkola powoływany jest przez organ 

prowadzący przedszkole.  Do jego zadań  należy w szczególności: 

a) Organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi 

przedszkola. 

b) Przyjmowanie dzieci do przedszkola . 

c) Skreślanie dziecka z listy przedszkola zgodnie z umieszczonymi w statucie 

zasadami. 

d) Zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie. 

e) Ustalanie wysokości opłat wnoszonych przez rodziców za pobyt w 

przedszkolu w porozumieniu z Radą Rodziców. 

f) Ustalenie wysokości opłat za zajęcia dodatkowe proponowane przez 

placówkę w porozumieniu z Radą Rodziców. 

g) Reprezentowanie placówki na zewnątrz 

h) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami kontrolującymi. 

i) Sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

j) Wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

uczniom i pracownikom.  

k)  Decydowanie w sprawach spornych dotyczących przedszkola.  

l) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników 

przedszkola, opracowywanie zakresów ich obowiązków.  

m)  Wyznaczanie nauczyciela, któremu powierza pełnienie obowiązków 

wicedyrektora w przypadku jego nieobecności, w zakresie upoważnienia 

kompetencyjnego ustalanego każdorazowo w takich przypadkach.  

p) Ocenianie pracy nauczycieli i innych osób zatrudnionych w przedszkolu.  

q) Współpraca z rodzicami.  



r) Przydzielanie nagród bądź kar porządkowych pracownikom.  

s) Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji działalności przedszkola.  

 

§5 

1. W przedszkolu działa  Rada Pedagogiczna, będąca organem kolegialnym, 

złożona ze wszystkich pracowników pedagogicznych przedszkola bez 

względu na wymiar czasu pracy oraz formę zatrudnienia. 

Przewodniczącym Rady jest Dyrektor przedszkola. 

2. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział przedstawiciele 

organu sprawującego nadzór  pedagogiczny, rodziców oraz inne osoby 

zaproszone przez jej Przewodniczącego.  

3. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością 

głosów, spośród obecnych na jej posiedzeniu członków w głosowaniu 

jawnym. 

4. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, a jej posiedzenia 

są protokołowane. 

5. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do zachowania 

tajemnicy we wszystkich sprawach, które mogłoby naruszyć dobro 

osobiste dziecka, jego rodziców, a także nauczycieli i innych 

pracowników Przedszkola. 

6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej 

uchwał, wniosków i ustaleń z posiedzenia Rady Pedagogicznej, zaś  

Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka przedstawione bądź powzięte 

w trakcie jej obrad  mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym 

opiekunom dziecka. 

7. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: 

a) Stworzenie i zatwierdzenie regulaminu rady pedagogicznej, który nie 

może być sprzeczny ze statutem przedszkola. 

b) Opiniowanie i zatwierdzenie planu pracy opiekuńczo-dydaktyczno-

wychowawczej. 

c) Przekazywanie dyrektorowi opinii i uwag na temat pracy placówki, a w 

szczególności działań związanych z podnoszeniem efektywności działań 

edukacyjnych przedszkola. 

d) Podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych. 

e) Opiniowanie kierunków doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

f) Powoływanie komisji i zespołów zadaniowych stałych lub doraźnych do 

realizacji czynności związanych z prowadzeniem ewaluacji wewnętrznej, 



organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wynikających z 

innych  potrzeb. 

§6 

1. W przedszkolu działa Rada Rodziców, wyłoniona spośród wszystkich 

rodziców wychowanków przedszkola. 

2. W relacjach z organem prowadzącym, Dyrektorem przedszkola i radą 

pedagogiczną Radę Rodziców reprezentuje jej przewodniczący. 

 

3. Rada Rodziców w szczególności: 

a) Opiniuje plan pracy przedszkola. 

b) Opiniuje program wychowawczy przedszkola. 

c) Może występować z wnioskami personalnymi do dyrektora 

przedszkola, zwłaszcza w zakresie oceny jakości działań 

edukacyjnych. 

d) Może pozyskiwać dodatkowe środki do prowadzenia swojej 

działalności, zwłaszcza w celu modernizacji bazy przedszkola, 

prowadzenia niezbędnych remontów, zakupów środków techno 

dydaktycznych , subsydiowania zakupu nagród lub w celu 

uruchamiania doraźnych form wsparcia i pomocy wychowankom. 

4. Rada Rodziców cyklicznie spotyka się z Dyrektorem przedszkola wg 

odrębnego, wzajemnie uzgodnionego harmonogramu oraz dokumentuje 

swą pracę w formie protokołów i uchwał.  

§7 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak 

najlepszych warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy 

przedszkola.  

2. Spory pomiędzy organami rozstrzyga się poprzez organizowanie spotkań w 

celu wyjaśnienia istoty nieporozumienia oraz umożliwienie każdej ze stron 

przedstawienia swoich racji. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ IV 

Organizacja przedszkola 

§8 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok. 

2. Przerwa wakacyjna ustalana jest rokrocznie przez Dyrektora placówki, 

wespół z Radą Rodziców i podawana do ogólnej wiadomości. 

3. Przedszkole pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w 

godzinach od 6,30  do 16,30 

4. Przedszkole liczy  5  oddziałów. 

5. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 . 

6. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych dostosowany jest do 

wieku oraz możliwości dzieci. 

7. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora placówki. 

Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do 

założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono 

opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci 

9. Przedszkole może rozszerzyć swoją ofertę edukacyjną o dodatkowe 

zajęcia za zgodą rodziców  lub na ich wniosek , przy akceptacji 

Dyrektora.  

10. Zapis pkt. 9. dotyczy również  stworzenia przez przedszkole warunków 

do nauczania religii, języków obcych, jeżeli zostanie w tej mierze 

zgłoszone zapotrzebowanie na organizację tego rodzaju zajęć. 

11. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora 

przedszkola. 

12.  Dzienne wyżywienie obejmuje 3 pełnopłatne posiłki: 

-  śniadanie I 

-  śniadanie  II 

- obiad 

 

13. W czasie zajęć w przedszkolu i zajęć poza jego terenem dzieci pozostają 

pod bezpośrednią i stałą opieką nauczyciela oraz asystentki nauczyciela.  

 



14.Przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się wg następujących zasad: 

 

a) rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają i odbierają dzieci z 

przedszkola osobiście i są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w 

drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;  

 

b) dopuszcza się możliwość przyprowadzania i odbierania dziecka przez 

inną osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, 

upoważnioną na piśmie (upoważnienia pozostają w dokumentacji 

przedszkola) przez rodziców (prawnych opiekunów);  

c) w sytuacjach budzących wątpliwość nauczyciel (asystentka nauczyciela) 

ma prawo zażądać dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby 

odbierającej dziecko;  

d)  osoba przyprowadzająca i odbierająca dziecko nie może być pod 

wpływem alkoholu lub innych środków odurzających; 

e)  rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek przyprowadzić dziecko 

do szatni i oddać pod opiekę asystentki nauczyciela lub nauczyciela  

(ta sama zasada obowiązuje przy odbieraniu dzieci);  

f)  przyprowadzanie i odbieranie dzieci odbywa się w godzinach pracy 

przedszkola. Jeżeli  po zakończeniu zajęć dziecko pozostaje nieodebrane i 

nie można skontaktować się z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

nauczyciel może wezwać policję w celu podjęcia dalszych czynności;  

g)  życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z 

rodziców musi być poświadczone przez prawomocny wyrok lub 

orzeczenie sądowe.  

15. Do realizacji celów statutowych przedszkola placówka posiada: 

 5 sai do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych 

 salę gimnastyczną  

 toalety dla dzieci i dorosłych 

 szatnię dziecięcą 

 kuchnię i zaplecza kuchenne 

 pomieszczenia administracyjne 

 pomieszczenia socjalne 

 plac zabaw wyposażony w drewniany sprzęt sportowy 

 

 



§9 

Zasady przyjęć  i rekrutacji 

1.Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności 

oraz kolejności zgłoszeń, a  w przypadku, gdy liczba zgłoszonych dzieci jest 

większa od liczby miejsc o zapisie do przedszkola decyduje umiejętność dziecka 

w wykonywaniu podstawowych czynności samoobsługowych. Preferencje w 

naborze posiada też rodzeństwo dziecka już uczęszczającego do przedszkola. 

Zapisy prowadzi Dyrektor przedszkola. 

 

2. Rekrutacja do przedszkola trwa przez cały rok.  

3. Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie „karty 

zgłoszeniowej”, podpisanej przez co najmniej jednego z rodziców (opiekuna 

prawnego) oraz po wpłaceniu wpisowego, które nie podlega zwrotowi. 

  

§10 

Skreślenie dziecka z listy wychowanków 

1. Dziecko może być skreślone przez dyrektora z listy wychowanków gdy: 

a) rodzice nie wywiązują się z terminowego wnoszenia opłat za pobyt 

dziecka w placówce ustalonych i zawartych w umowie cywilno-prawnej 

(opłaty nie są uiszczane za co najmniej 2 miesiące) 

b) dziecko swym zachowaniem zagraża zdrowiu lub bezpieczeństwu innych 

dzieci 

c) rodzice zataili informacje o stanie zdrowia dziecka uniemożliwiające 

prawidłowy proces wychowania i kształcenia;  

d)  rodzice nie wykazują woli i nie podejmują współpracy z nauczycielami w 

kwestii rozwiązania problemów wychowawczych dziecka. 

 2. W przypadku podjęcia decyzji przez Dyrektora co do skreślenia dziecka z 

listy wychowanków przedszkola, rodzice poinformowani są o tym pisemnie. 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

§11 

Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola 

1. Nauczycieli zatrudnia Dyrektor przedszkola na podstawie umowy o pracę 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy lub umowę cywilno-

prawną. Wynagrodzenie nauczyciela jest przedmiotem ustaleń w ramach 

indywidualnych uzgodnień. 

2. Podstawą zatrudnienia nauczyciela jest posiadanie odpowiednich 

kwalifikacji formalnych wymienionych w aktach wykonawczych do 

ustawy o systemie oświaty. 

  

§12 

Zadania, obowiązki i prawa nauczycieli 

1. Do zadań i obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 

a) dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu; 

b) realizacja podstaw programowych, określonych przez MEN oraz 

planowanie działań w oparciu o bieżące diagnozy dziecka, oraz przyjęty 

w przedszkolu do realizacji  program nauczania i program wychowawczy; 

c) dbałość o estetykę pomieszczeń, w których prowadzone są zajęcia 

edukacyjne; 

d) utrzymywanie kontaktu z rodzicami bądź opiekunami oraz podejmowanie 

z nimi stałych form współpracy: zebrań, konsultacji, wymiany 

doświadczeń, porad, zajęć otwartych; 

e) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

f) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej zgodnie z 

obowiązującym programem, własnym programem wychowawczym po 

jego uprzednim zatwierdzeniu przez dyrektora placówki oraz ponoszenie 

odpowiedzialności za jej jakość;  

g) respektowanie praw dziecka i szanowanie jego godności;   

h) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i 

zainteresowań oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom;  

i) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 

zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych 

obserwacji;  

j) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;  



k) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza jego terenem;  

l) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną;  

m) systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych;  

n) dbałość o warsztat pracy; 

o) przestrzeganie tajemnicy służbowej;  

p) przeprowadzania w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w 

którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole 

podstawowej, analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 

q) przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o 

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 5 letnich; 

r) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola. 

 

2. Nauczyciel ma prawo do:  

a) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

dyrektora;  

b) dokształcania i doskonalenia zawodowego;  

c) awansu zawodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami;  

d) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa;  

e) ochrony zdrowia.  

 

3.Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola znajdują się w teczce osobowej każdego pracownika przedszkola. 

 

4. Wspieranie nauczycieli w realizacji ich zadań statutowych powierzone zostaje 

asystentkom nauczyciela, do obowiązków których należy:  

a) spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do 

wychowanków;  

b) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom;  

c) przejawianie miłego i serdecznego stosunku do dzieci;  

d) otaczanie opieką dzieci od chwili przyjścia do przedszkola do 

momentu odebrania ich przez rodziców (prawnych opiekunów);  

e) dbanie o porządkowanie zabawek, czystość pomieszczeń 

edukacyjnych oraz  szatni dziecięcej;  



f) pomaganie nauczycielowi we wskazanych przez niego 

czynnościach.  

 

 

§13 

Pracownicy niepedagogiczni 

1. Pracowników niepedagogicznych zatrudnia Dyrektor przedszkola na 

podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej. Wysokość 

wynagrodzenia ustalana jest drogą indywidualnych uzgodnień z 

pracownikiem.  

2. Do pracowników niepedagogicznych zalicza się: 

a) asystentkę nauczyciela, 

b) kucharza, 

c) pomoc kuchenną, 

d) intendenta, 

e) woźnego. 

 

3. Podstawowymi zadaniami pracowników niepedagogicznych są:  

a) dbałość o sprawne działanie placówki jako instytucji publicznej, 

utrzymanie ładu i czystości w budynku i otoczeniu przedszkola;  

b) dbałość o bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich 

wychowanków przedszkola;  

c) współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania 

dzieci; 

d) rzetelne wykonywanie wszystkich zadań zawartych w 

szczegółowym zakresie obowiązków określonym przez dyrektora 

przedszkola  oraz innych zadań jeżeli zostały one zlecone przez 

dyrektora i są związane z prawidłową organizacją pracy 

przedszkola.  

4. Zakres szczegółowych obowiązków (czynności), uprawnień i 

odpowiedzialności pracowników niepedagogicznych przedszkola określa 

Dyrektor przedszkola. Zakresy te włączane są do akt osobowych 

pracownika. 

 

 

 



ROZDZIAŁVI 

Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola 

§14 

1. Obowiązki rodziców: 

a) Mają obowiązek przestrzegania postanowień niniejszego Statutu. 

b)  Mają obowiązek przyprowadzać i odbierać dziecko z przedszkola w 

godzinach pracy placówki bądź też pisemnie upoważnić inną osobę. 

c)  Mają obowiązek  przyprowadzać wyłącznie dzieci zdrowe. W przypadku 

zaistnienia wątpliwości ze strony nauczyciela co do stanu zdrowia 

dziecka, nauczyciel ma prawo żądać zaświadczenia o stanie zdrowia 

dziecka, pod rygorem odmowy przyjęcia do przedszkola. 

d)  Mają obowiązek  informować o zatruciach, chorobach zakaźnych. 

e)  Mają obowiązek do terminowego uiszczania opłat za uczęszczanie 

dziecka do przedszkola. 

f)  Powinni zaopatrzyć dziecko w dodatkowe ubranie, obuwie oraz przybory 

do mycia zębów, które są niezbędne do dobrego samopoczucia dziecka  

g)  Powinni odnosić się z szacunkiem do pracowników placówki. 

 

2. Rodzice mają prawo do:  

a) zapoznania ze statutem przedszkola i programem wychowania 

przedszkolnego;  

b) znajomości zadań wynikających z planu pracy przedszkola;  

c) wsparcia ze strony przedszkola w zakresie opieki psychologiczno-

pedagogicznej, rozpoznawaniu symptomów zagrożeń i 

niepowodzeń edukacyjnych, sposobów i metod wyrównywania 

szans edukacyjnych dziecka; 

d) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji, porady na temat swojego 

dziecka, przy czym taka rozmowa nie może przerywać zajęć z 

grupą i nie może ograniczać możliwości sprawowania opieki nad 

dziećmi przez nauczyciela;  

e) uzyskania finalnej informacji o gotowości dziecka do podjęcia 

nauki w szkole podstawowej wraz z zaleceniami do indywidualnej 

pracy z dzieckiem; 

f) wnoszenia uwag i sugestii odnośnie usprawnień w pracy 

przedszkola, zwiększenia jego oferty edukacyjnej oraz kierunków 

do planowania pracy placówki; 



g) udziału w uroczystościach i imprezach organizowanych przez 

przedszkole, zarówno jako ich obserwatorzy oraz osoby 

wspomagające nadzór nad bezpieczeństwem, zdrowiem i życiem 

wychowanków. 

 

§15 

1.Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 

2.Na wniosek rodziców Dyrektor może przyjąć dziecko, które nie osiągnęło 

wieku trzech lat. 

3. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:  

a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo – dydaktycznego i 

opiekuńczego zgodnego z ich rozwojem psychofizycznym;  

b) zaspokajania poczucia bezpieczeństwa, akceptacji i podstawowych 

potrzeb fizjologicznych;  

c) życzliwego i podmiotowego traktowania;  

d) rozwijania swoich zdolności i zainteresowań; 

e) pomocy w wyrównywaniu różnego rodzaju braków i deficytów 

rozwojowych;  

f) wychowania w tolerancji dla samego siebie i innych ludzi;  

g) spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej;  

h) respektowania jego naczelnej potrzeby – zabawy.  

 

2. Dzieci uczęszczające do przedszkola są zobowiązane do:  

a) przestrzegania zasad bezpieczeństwa i form współżycia w grupie 

przedszkolnej;  

b) poszanowania odrębności każdego członka grupy i wytworów jego 

pracy;  

c) przestrzegania zasady równego prawa do korzystania ze wspólnych 

zabawek;  

d) szanowania zabawek i sprzętów jako wspólnej wartości;  

e) dbania o czystość pomieszczeń, w których przebywają;  



f) pomagania młodszym i słabszym kolegom;  

g) przebywania w grupie – nie wolno im oddalać się bez wiedzy 

nauczyciela;  

h) sygnalizowania złego samopoczucia i potrzeb fizjologicznych;  

i) reagowania na polecenia nauczyciela.  

 

ROZDZIAŁVII 

Źródła finansowania placówki i zasady odpłatności 

§16 

1. Przedszkole finansowane jest z następujących źródeł: 

- dotacji  Gminy Goleniów 

- opat wnoszonych przez rodziców dzieci 

- środków unijnych i dotacji celowych 

- darowizn 

2. Opłaty za wyżywienie pobierane są z góry do 10 dnia każdego miesiąca. W 

przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka w przedszkolu opłata za 

wyżywienie jest odliczana w następnym miesiącu. 

3  Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10  dnia 

każdego     miesiąca. 

4. W przypadku nieterminowego uiszczania płatności naliczane będą odsetki w 

wysokości zawartej w umowie cywilno-prawnej. 

5. Wysokość opłat ustala corocznie Dyrektor przedszkola w porozumieniu z 

Radą Rodziców. 

  

 

 



ROZDZIAŁ VIII 

Postanowienia końcowe 

§17 

1. Ustalenia statutu dotyczą w równym stopniu wszystkich pracowników 

przedszkola oraz rodziców i wychowanków. 

2. Statut znajduje się  do wglądu u Dyrektora przedszkola, a dodatkowo 

umieszczony jest na stronie internetowej placówki.  

3.  W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy 

Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 

4. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

5. Wszelkie sprawy sporne zaistniałe w przedszkolu rozwiązywane są 

wewnątrz placówki, z zachowaniem drogi służbowej: rodzic (prawny 

opiekun) – wychowawca oddziału – dyrektor – organ prowadzący.  

6. Statut wchodzi w życie z dniem nadania 01.09.2012 r. 

  

  

Dyrektor Przedszkola 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  



 

  

 


