
 
 
 
 

STATUT 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 2 

W KALETACH 



I.NAZWA PRZEDSZKOLA 

Miejskie Przedszkole Nr 2 

§1 

1. Nazwa przedszkola zawiera określenie : 

1.1. Przedszkole. 

1.2. Numer porządkowy przedszkola: 2 

1.3. Siedziba: Kalety - Miotek , ul. E. Orzeszkowej 10 

2. Ustalona nazwa jest używana w brzmieniu: 

Miejskie Przedszkole Nr 2 w Kaletach 

II. INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 

1. Organem prowadzącym przedszkole jest: 

Gmina Kalety. 

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad działalnością 

przedszkola jest: 

Kuratorium Oświaty w Katowicach. 

III. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§2 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów 

prawa, a w szczególności: 

a) udziela dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej 

we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. 

b) Organizuje opiekę nad dziećmi specjalnej troski, 

c) Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości 

narodowej Językowej i religijnej. 

2. Wspomaga indywidualny rozwój dziecka oraz wspomaga 

rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w 

szkole, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych ze 

szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności: 

a)prowadzi działalność diagnostyczną rozwoju 

wychowanków. 



b) zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z późniejszymi zmianami na wniosek 

rodziców, przedszkole organizuje dla dzieci nieodpłatnie lekcje religii, w tym 

czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają zapewnioną opiekę 

nauczyciela. 

3. Sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i poza przedszkolem: 

a) w  przedszkolu  za   bezpieczeństwo   i  zdrowie  dzieci  odpowiedzialny  jest 

nauczyciel, któremu dyrektor powierzył prowadzenie oddziału, 

b) w grupie mieszanej jest zatrudniona  pomoc wychowawcy,  która  pomaga 

w sprawowaniu opieki nad dziećmi, 

c) tygodniowy    rozkład    zajęć    wychowawczo    -    dydaktycznych    powinien 

uwzględniać różnorodność zajęć z równomiernym ich rozłożeniem w ciągu 

dnia, 

d) teren   i  urządzenia  sal  powinny  odpowiadać warunkom   bezpieczeństwa 

i higieny, 

e) w salach powinna być zapewniona temperatura odpowiednia dla dzieci (nie 

mniej niż +18°C), 

f) podczas spacerów i wycieczek musi być zapewniona odpowiednia liczba 

opiekunów (na każde 10 dzieci -jedna osoba dorosła), 

g) podczas pobytu dzieci w ogrodzie zajęcia i zabawy dzieci z poszczególnych 

grup odbywają się na wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do 

potrzeb i możliwości dzieci. 

4. W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez 

rodziców i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci 

z   przedszkola.   Dzieci   mogą  być   również   odbierane   przez   osoby   dorosłe 

upoważnione na piśmie przez rodziców bądź opiekunów: 

a) odbieranie i wydawanie dzieci ich rodzicom i prawnym opiekunom lub osobie 

przez nich upoważnionej odbywa się pod opieką i kontrolą woźnej 

oddziałowej. 

5. Dyrektor przedszkola w porozumieniu z rodzicami i radą pedagogiczną może 

wystąpić do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie pomocy stałej 

lub doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej. 



§3 

IV. ORGANY PRZEDSZKOLA 

1. Organami przedszkola są: 

a) Dyrektor Przedszkola, 

b) Rada Pedagogiczna, 

c) Rada Rodziców. 

Kompetencje poszczególnych organów. 

2. Dyrektor 

Przedszkolem kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora. 

Dyrektor w szczególności: 

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, 

3) sprawuje  opiekę  nad  dziećmi  oraz  stwarza  warunki   harmonijnego   rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji, 

5) dysponuje    środkami    określonymi    w    planie    finansowym     przedszkola 

zaopiniowanym przez radą pedagogiczną (projekt) i ponosi odpowiedzialność za 

ich prawidłowe wykorzystanie, 

6) współdziała   ze   szkołami   wyższymi   oraz   zakładami   kształcenia   nauczycieli 

w organizacji praktyk pedagogicznych, 

7) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami, 

8) zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, 

9) przyznaje  nagrody oraz wymierza  kary porządkowe  nauczycielom  i  innym 

pracownikom przedszkola, 

10) występuje z wnioskami, po zaciągnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawie 

odznaczeń,   nagród   i   innych   wyróżnień   dla   nauczycieli   oraz   pozostałych 

pracowników placówki, 

11) jest przewodniczącym rady pedagogicznej, 

12) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym 

ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 



informacje o działalności przedszkola - przekazuje raport o jakości placówki 

radzie pedagogicznej,  

13) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych: 

a) dokonuje oceny nauczyciela, 

b) nadaje w drodze decyzji administracyjnej stopień awansu zawodowego - 

nauczycielowi stażyście stopień nauczyciela kontraktowego w uzgodnieniu 

z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem , 

c) udziela    urlopów   bezpłatnych    nauczycielom    przechodzącym    do    pracy 

w kuratoriach oświaty, 

d) przenosi nauczyciela mianowanego do przedszkola po zasięgnięciu opinii 

organu prowadzącego to przedszkole i za zgodą dyrektora placówki, w której 

nauczyciel jest zatrudniony, 

e) przenosi nauczyciela w stan nieczynny, 

f) kieruje nauczyciela na badania przez komisję lekarską do spraw inwalidztwa 

i zatrudnienia, 

g) ustala staż pracy nauczyciela i poziom wykształcenia do spraw płacowych, 

h)   przyznaje wynagrodzenie za pracę oraz inne świadczenia związane z pracą, 

i)    udziela zniżek godzin ze względu na stan zdrowia, urlopów wypoczynkowych, 

bezpłatnych,   szkoleniowych   płatnych,   wychowawczych,   dla   poratowania 

zdrowia, zwolnień od pracy, 

j)    występuje z wnioskiem o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, k)   

wydaje świadectwa pracy i opinie o pracy nauczycieli, I)    kieruje nauczycieli na 

wszystkie formy doskonalenia zawodowego, m) załatwia sprawy wynikające ze 

stosunku pracy pracowników nie będących 

nauczycielami, n)   w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną i  radą 

rodziców. 

3.  Rada Pedagogiczna 

1) Jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji zadań statutowych 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2) W    skład    rady    przedszkola    wchodzą   wszyscy    nauczyciele    zatrudnieni 

w przedszkolu. 



3) Rada  pedagogiczna  ustala  regulamin  swojej  działalności.  Zebrania  rady są 

protokołowane. 

4) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola, który prowadzi 

i przygotowuje   zebrania   rady   oraz   jest   odpowiedzialny   za   zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem 

rady pedagogicznej. 

5) Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku szkolnego, w każdym semestrze,  po zakończeniu  rocznych zajęć oraz 

w miarę bieżących potrzeb. 

6) Zebrania mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego, na wniosek 

organu  prowadzącego,  organu  sprawującego  nadzór pedagogiczny  albo  co 

najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 

7) W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby 

zaproszone   przez  jej   przewodniczącego,   za   zgodą  lub   na   wniosek   rady 

pedagogicznej. 

8) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 
 

a) zatwierdzenie planu pracy przedszkola, 

b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych 

w przedszkolu, 

c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

d) przygotowanie i uchwalenie statutu i jego nowelizacji, 

e) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków. 

9) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

a) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć 

przedszkola, 

b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień, 

c) propozycje dyrektora przedszkola o przyznanie nauczycielom stałych prac 

i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo  płatnych 

zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 
 

10) Uchwały  rady  pedagogicznej   są  podejmowane  zwykłą większością głosów 

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

11) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami 

prawa. O wstrzymaniu wykonania  uchwał dyrektor niezwłocznie zawiadamia 



organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem 

prowadzącym przedszkole uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności 

z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne. 

12) Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze 

stanowiska dyrektora lub innego stanowiska w przedszkolu. 

13) W przypadku określonym w § 3 ust. 12, organ uprawniony do odwołania jest 

obowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające  i powiadomić o jego 

wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od daty otrzymania wniosku. 

14) Rada   pedagogiczna   może   występować   do   organu   sprawującego   nadzór 

pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny 

działalności   przedszkola,   dyrektora   lub   innego   nauczyciela   zatrudnionego 

w przedszkolu, wnioski te mają dla organu charakter wiążący. 

15) Nauczyciele   są   zobowiązani   do   nie   ujawniania   spraw   poruszanych   na 

posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub 

ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. 

4.  Rada Rodziców 

1) W    przedszkolu    może    działać    rada    rodziców    przedszkola    stanowiąca 

reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola. 

2) Jest społecznie działającym organem na rzecz przedszkola. 

3) Współdziała  z  placówką w celu  ujednolicenia  oddziaływań  na  dzieci  przez 

rodzinę i przedszkole. 

4) Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy 

placówki i zaspakajania potrzeb dzieci. 

5) Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców przedszkola. 

6) Rada  rodziców uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  może  być 

sprzeczny ze statutem przedszkola. 

7) Kadencja rady trwa 3 lata. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość 

dokonania co rocznej zmiany % składu rady przedszkola. 

8) Zebrania rady są protokołowane. 

9) W posiedzeniu rady rodziców może brać udział z głosem doradczym dyrektor 

przedszkola lub inne osoby zaproszone. 



10) Rada    rodziców   może   występować   do    rady   pedagogicznej    i   dyrektora 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola. 

11) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola rada  rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych  składek  rodziców oraz  innych  źródeł. 

Zasady tworzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin. 

5.  Zasady współdziałania organów przedszkola oraz sposobów rozwiązywania 

sporów między nimi. 

1) Dyrektor    jako    przewodniczący    rady    pedagogicznej    oraz    reprezentant 

pracodawcy,   uczestniczy   we   wszystkich   sprawach   spornych   dotyczących 

organów przedszkola, a w szczególności: 

a) wykonuje uchwały rady pedagogicznej o ile są zgodne z prawem oświatowym, 

b) wstrzymuje wykonanie uchwał sprzecznych z prawem, powiadamiając o tym 

fakcie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

c) rozstrzyga   sporne   sprawy   wśród   członków   rady   pedagogicznej,   jeżeli 

w regulaminie je pominięto, 

d) reprezentuje interesy rady pedagogicznej na zewnątrz i dba o jej autorytet, 

e) współpracuje z radą rodziców, 

f) przyjmuje   wnioski   i   bada   skargi   dotyczące   nauczycieli   i   pracowników 

niepedagogicznych, 

g) jest    negocjatorem    w    sytuacjach    spornych    pomiędzy    nauczycielami 

a rodzicami, 

h)   wnoszone sprawy sporne rozstrzyga z zachowaniem  prawa oraz zasadą 

obiektywizmu po wysłuchaniu każdej ze stron konfliktu, i)    dba o 

przestrzeganie postanowień zawartych w statucie, j)    wydaje zalecenia 

organom statutowym przedszkola, jeżeli ich działalność 

narusza prawo lub interes przedszkola. 

2) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia 

dzieci: 

a) nauczyciele   utrzymują   stały   kontakt   z   rodzicami,   udzielają   rzetelnych 

informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

b) rodzice mają prawo znać zadania wynikające z planów pracy przedszkola 

oraz tematy i treść planów miesięcznych w danym oddziale, 



c)   w   celu   wymiany   informacji    oraz   dyskusji    na   tematy   wychowawcze 

organizowane są co najmniej raz na kwartał spotkania z rodzicami. 3)   

Współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwoju wychowanków oraz podnoszenie poziomu placówki. 

§4  

V. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 - 7. 

§5  

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 

w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,  uzdolnień, 

stopnia i rodzaju niepełnosprawności. Oddział „0" grupuje dzieci 6 letnie, oddział 

mieszany dzieci od 3 do 5 lat. 

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

3. W przedszkolu mogą być tworzone oddziały organizujące zajęcia dla mniejszości 

narodowych   lub   grup   etnicznych,   zasady  tworzenia   ich   określają  odrębne 

przepisy. 

§6  

1. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

programu wychowania przedszkolnego - podstawy programowe MEN. 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

3. Czas    trwania    zajęć    prowadzonych    dodatkowo,    w    szczególności    zajęć 

umuzykalniających,  nauki języka obcego, nauki religii i zajęć rewalidacyjnych 

powinny być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 
 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat - około 15 minut, 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

4. W przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych odpłatnych 

lub nieodpłatnych za zgodą rodziców: 

1) język obcy, 

2) nauka religii, 

3) zajęcia umuzykalniające - rytmika. 



5. Terminy zajęć dodatkowych oraz wysokość opłat podawane są do wiadomości 

rodziców na tablicy ogłoszeń. 

6. W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno - wychowawcze 

dla dzieci z upośledzeniem umysłowym, na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

7. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy. 

§ 7 

1.   Przedszkole jest dwuoddziałowe. 

§8  

1. Szczegółową   organizację   wychowania,   nauczania   i   opieki   w   danym   roku 

szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora 

przedszkola do 15 maja każdego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza 

organ prowadzący do 30 maja danego roku. 

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 
 

1) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

2) liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze, 

3) ogólną liczbę stanowisk pracy finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący przedszkole. 

§9 

1. Organizację pracy przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalony przez 

dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad 

zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Na   podstawie   ramowego   rozkładu   dnia   nauczyciel   (nauczyciele),   któremu 

powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy 

rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

§10 

1.   Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący zgodnie z ust. 2, pkt. 2. 



2.   Statut określa: 

1) dzienny  czas   pracy  przedszkola   ustala   organ   prowadzący   na  wniosek 

dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej, w tym czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy 

niż 5 godzin dziennie; przedszkole jest czynne w godzinach 700 - 1600 przez 5 

dni w tygodniu, 

2) terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek 

dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej; w okresie ferii zimowych i przerw 

świątecznych przedszkole funkcjonuje na zasadzie dyżurów dla wszystkich 

chętnych dzieci, liczba ich nie może być jednak mniejsza niż 10, 

3) zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący, 

4) wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola na 5 godzin mogą korzystać 

z 3 posiłków, a dzieci uczęszczające na 9 godzin z 4 posiłków, 

5) dzienna   stawka   żywieniowa   ustalana  jest   przez   dyrektora   przedszkola 

i intendenta w porozumieniu z rodzicami, 

6) koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców, 

7) w przypadku  nieobecności dziecka w przedszkolu,  rodzicom  przysługuje 

zwrot wpłat za wyżywienie proporcjonalnie do dni nieobecności dziecka, 

8) opłaty za przedszkole przyjmowane są w dni wyznaczone przez dyrektora 

przedszkola i podane rodzicom na tablicy ogłoszeń, 

9) opłaty rodzice muszą wnosić do 20 dnia każdego miesiąca, 

10) opłata za przyrządzanie posiłków podlega zwrotowi w 50% w przypadku 

nieobecności dziecka w przedszkolu powyżej jednego miesiąca, 

11) z wyżywienia  mogą również korzystać  pracownicy  przedszkola wnosząc 

opłatę w wysokości ustalonej stawki. 

§11  

VI. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

Statut przedszkola  określa  zakres  zadań  nauczycieli  oraz  innych  pracowników, 

z uwzględnieniem przepisów § 12 - 15. 

W przedszkolu zatrudniony jest dyrektor, nauczyciele oraz pracownicy administracji 

i obsługi. 



1.  Intendentka 

Do obowiązków intendentki w przedszkolu należy w szczególności: 

1) pobieranie z kasy Urzędu Miasta pogotowia kasowego, 

2) przestrzeganie ustalonych terminów rozliczeń, 

3) prowadzenie kartotek magazynowych, 

4) uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola, 

5) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku, 

6) zaopatrywanie przedszkola w sprzęt, pomoce dydaktyczne, środki czystości, 

artykuły biurowe itp., 

7) troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontami, 

8) zaopatrywanie     pracowników     w     odzież     ochronną,     roboczą     zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

9) współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

10) współdziałanie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie 

działalności administracyjno - gospodarczej i finansowej przedszkola, 

11) w okresie wakacji praca według harmonogramu ustalonego przez dyrektora, 

12) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością, 

wywieszanie ich dla rodziców, 

13) planowanie   i   organizowanie   zakupów,    wydawanie   do   kuchni   artykułów 

spożywczych,    wpisywanie    ich    codziennie    do    dziennika    żywieniowego, 

potwierdzone podpisem dyrektora i kucharki, 

14) prowadzenie kartoteki magazynu żywnościowego i materiałowego, sporządzanie 

rozliczeń miesięcznych, 

15) przestrzeganie   stawki   żywieniowej   i   terminów   przydatności   do   spożycia 

artykułów   znajdujących   się   w   magazynie,   właściwe   przechowywanie   ich 

i zabezpieczanie przed zniszczeniem, 

16) nadzór     nad     prawidłowym     funkcjonowaniem     kuchni     (przygotowaniem 

i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem 

produktami  spożywczymi,  wykorzystaniem  produktów  do  przygotowywanych 

posiłków zgodnie z przeznaczeniem), 

17) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługowy, 

18) wykonywanie   innych   czynności   poleconych   przez   dyrektora   wynikających 

z organizacji pracy placówki. 



2. Kucharka 

Do jej obowiązków należy: 

1) uczestniczenie w planowaniu jadłospisów i odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykonywanie, 

2) pobieranie  produktów od  intendentki w  ilościach  przewidywanych  recepturą 

i odpowiednie zabezpieczenie ich przed użyciem, 

3) przestrzeganie   właściwego   podziału   pracy   w   kuchni   i   nadzór   nad   jej 

wykonaniem, 

4) przestrzeganie   zasad   technologii   i   estetyki   oraz   przepisów   higieniczno   - 

sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i ppoż., 

5) uczestniczenie w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni, 

6) dbanie o najwyższą jakość i smak posiłków i wydawanie ich o wyznaczonych 

godzinach, 

7) zgodność kaloryczną przygotowywanych posiłków z ich zaplanowaną wartością, 

8) przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z zaleceniami 

Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej, 

9) wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach podległych, sprzętów i naczyń 

oraz odzieży ochronnej, 

10) wykonywanie innych poleceń dyrektora i intendentki związanych z organizacją 

pracy w przedszkolu. 

3. Pomoc kuchenna 

Stanowisko pracy podlega bezpośrednio kucharce. 

Do obowiązków pomocy kuchennej w przedszkolu należy szczególnie: 

1) obróbka  wstępna warzyw,   owoców  oraz wszelkich  surowców  do  produkcji 

posiłków, 

2) rozdrabnianie warzyw i innych posiłków z uwzględnieniem wymogów technologii 

i instrukcji maszyn gastronomicznych, 

3) przygotowywanie potraw zgodnie z wytycznymi kucharki 

4) pomoc w porcjowaniu i wydawaniu posiłków, 

5) utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy, 

6) mycie naczyń (wyparzanie) i sprzętu kuchennego, 

7) doraźne zastępstwo kucharki w przypadku jej nieobecności, 



8) wykonywanie  innych  poleceń dyrektora,  kucharki związanych  z organizacją 

przedszkola, 

9) w okresie wakacji praca wg harmonogramu ustalonego przez dyrektora. 

4. Woźna oddziałowa i pomoc wychowawcy 

Woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy. 

Do jej obowiązków w przedszkolu należy szczególnie: 

1) codzienne sprzątanie powierzonych pomieszczeń przedszkola, 

2) 1 raz w miesiącu generalne porządki w przedszkolu, 

3) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących, 

4) roznoszenie posiłków dzieciom, 

5) opieka nad dziećmi w czasie spacerów, wycieczek, zajęć, 

6) udział w przygotowywaniu pomocy do zajęć, uroczystości, 

7) dyżury w szatni. 

5. Zasady  zatrudniania   i  wynagradzania   nauczycieli   oraz   innych   pracowników 

określają odrębne przepisy. 

§12 

1.  Zgodnie   z   obowiązującymi   przepisami   w   przedszkolu   nie   przewiduje   się 

stanowiska wicedyrektora. 

§13 

1. Dyrektor    przedszkola    powierza    poszczególne    oddziały    opiece    jednemu 

nauczycielowi zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań oraz 

z uwzględnieniem propozycji rodziców (prawnych opiekunów). 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 

wskazane jest aby nauczyciel opiekował się jednym oddziałem przez cały okres 

uczęszczania dzieci do przedszkola. 

§14  

1.  W przedszkolu zatrudnia się pomoc wychowawcy dla grupy mieszanej. 



§15 

Nauczyciele 

1. Nauczyciel    odpowiada    przede    wszystkim    za    zdrowie    i    bezpieczeństwo 

powierzonych mu wychowanków. 

2. Nauczyciel   wspiera   rozwój   aktywności   poznawczej   dziecka   nastawionej   na 

poznanie  samego  siebie,   otaczającej   rzeczywistości  społeczno  --  kulturalnej 

i przyrodniczej, wzbogaconej o zasób jego własnych doświadczeń. 

3. Nauczyciel   współdziała   z   rodzicami   (prawnymi   opiekunami)   w   sprawach 

wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych 

opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu 

wychowania   przedszkolnego   realizowanego   w   danym   oddziale   i   uzyskuje 

informacje dotyczące dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

4. Nauczyciel   planuje   i   prowadzi   pracę   wychowawczo   -   dydaktyczną   oraz 

odpowiada za jej jakość. 

5. Nauczyciel   prowadzi   obserwacje   pedagogiczne   mające   na   celu   poznanie 

i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje. 

6. Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - 

pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

7. Formy współdziałania, o których mowa w § 15 ust.3 realizowane są zgodnie 

z przyjętą koncepcją programową odpowiednio do warunków pracy przedszkola; 

częstotliwość   organizowania   stałych   spotkań   z   rodzicami   w  celu   wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze nie powinna być rzadsza niż raz 

na kwartał. 

8. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do dziecka, 

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje 

metody i formy pracy do jego możliwości. 

9. Indywidualny zakres zadań i odpowiedzialności dla zatrudnionych pracowników 

przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola. 



VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

§16 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Dziecko,   któremu   odroczono   spełnienie   obowiązku,   może   uczęszczać   do 

przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym 

kończy 10 lat. 

3. Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci: 
 

1) dzieci sześcioletnie, 

2) dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących, 

3) matek i ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień 

niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do samodzielnej egzystencji, 

4) a także dzieci z rodzin zastępczych. 
 

4. Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka". 

5. W przypadku, gdy liczba zgłoszonych do przedszkola dzieci jest mniejsza niż 

liczba miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola może odstąpić od powołania 

komisji kwalifikacyjnej. 

6. Szczegółowe   warunki   i   tryb   przyjmowania   dzieci   do   przedszkola   określa 

rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. 

7. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do: 
 

1) właściwie    zorganizowanego    procesu    opiekuńczo    -   wychowawczo    - 

dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) ochrony   przed   wszelkimi   formami   wyrażania   przemocy   fizycznej   bądź 

psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej, 

3) życzliwego   i   podmiotowego   traktowania   w   procesie   wychowawczo   - 

dydaktycznym. 

8. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora przedszkola 

do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w przypadku: 

1) zalegania z opłatą za udzielane świadczenia za jeden pełny okres płatności, 

2) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka powyżej jednego miesiąca. 
 

9. Wychowankowie  przedszkola  ubezpieczeni  są od  następstw nieszczęśliwych 

wypadków. 

10. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dzieci uiszczają rodzice bądź opiekunowie we 

wrześniu, na początku roku szkolnego. 



VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§17 

1. Regulaminy   określające   działalność   organów   przedszkola   bądź   wynikające 

z celów i zadań przedszkola, nie mogą być sprzeczne z przepisami niniejszego 

statutu oraz z przepisami prawa oświatowego. 

2. Przedszkole   prowadzi   i   przechowuje   dokumentację   zgodnie   z   odrębnymi 

przepisami. 

3. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy, którego 

projekt przygotowuje dyrektor placówki wraz z radą pedagogiczną. 

4. Plan finansowy zatwierdza Zarząd Miasta. 

 

 

 

Statut Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Kaletach wchodzi w życie z dniem 

podjęcia 03.12.2001 r. 


