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Podstawa prawna : 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O Systemie Oświaty   
(Dz.U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572) ze zm.  

2. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie Ramowych Statutów 
Publicznego Przedszkola oraz Publicznych Szkół  
( Dz. U. z 2001 r. nr 61 poz. 624) ze zm. 

3. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. 
(Dz. U z 1982r. nr 3, poz. 19) ze zm. 

§ 1 

1. Nazwa Przedszkola brzmi: 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie 

2. Siedziba przedszkola: m. st. Warszawa, przy ul. Rokosowska 2 
3. Organem prowadzącym przedszkole jest miasto stołeczne Warszawa 
4. Organem nadzorującym przedszkole jest Mazowiecki Kurator Oświaty 
5. Przedszkole działa na podstawie: 

1)  Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i rozporządzeń 
wykonawczych do tej Ustawy (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.); 

2)   Aktu Założycielskiego Przedszkola (Uchwała Nr XXXVII/867/2004 Rady m. st. 
Warszawy z dnia 16 września 2004r.); 

3) niniejszego Statutu. 
6. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w Warszawie, ul. Rokosowska 2, 

zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym. 
7. Przedszkole używa pieczęci podłużnej w brzmieniu: 

 
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 

w Warszawie, ul. Rokosowska 2 
02-348 Warszawa 

tel./fax : 822 -23 - 21 
NIP: 526-90-246, REGON: 013006490 

8.      Przedszkole ma logo : 
 

 
 
 
 
 

 

§ 2 

1. Statut przedszkola określa: 
1) Cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach 

wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej 
wychowania przedszkolnego, koncentrując się na: 

a. wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie 
czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w 
dalszej edukacji; 
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b. budowaniu systemu wartości, w tym wychowaniu dzieci tak, żeby lepiej 
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 

c. kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do 
racjonalnego radzenia  sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym 
także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 

d. rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w 
poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 

e. stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz 
nauce dzieci zróżnicowanych możliwościach fizycznych i 
intelektualnych; 

f. trosce o zdrowie dzieci i sprawności fizyczną; zachęcaniu do 
uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 

g. budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznych, przyrodniczym i 
technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich 
przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

h. wprowadzeniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu 
umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne 
oraz sztuki plastyczne; 

i. kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, 
grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

j. zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie 
ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowaniu tych 
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

2) Zadania, które realizuje uwzględniając wspomaganie indywidualnego rozwoju 
dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go 
do nauki szkolnej, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych – ze szczególnym 
uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, poprzez: 

a. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym, 
bezpiecznym i zdrowym środowisku; 

b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb, w trosce o zapewnienie równych 
szans edukacyjnych, umacnianie wiary we własne siły i możliwości 
dziecka; 

c. diagnozowanie osiągnięć dziecka; 
d. udzielanie i organizowanie pomocy psychologiczno pedagogicznej 

dzieciom uczęszczającym do przedszkola zgodnie z przepisami prawa  
e. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążeń do osiągania 

celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe 
otoczenie; 

f. rozwijanie wrażliwości moralnej; 
g. rozwijanie zainteresowań sztuką, środowiskiem przyrodniczym, 

technicznym  i społecznym; 
h. uwrażliwianie estetyczne i tworzenie warunków do własnej twórczości 

dziecka; 
i. zapewnianie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i, 

bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych; 
j. wspomaganie dzieci niepełnosprawnych fachową opieką specjalistyczną 

zarówno w formie zajęć terapeutycznych, jak i wspieranie działań w 
trakcie zajęć i zabaw w środowisku grupy rówieśniczej i społeczności 
przedszkolnej. 
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2a)  Zasady prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej 
uwzględniające możliwość wprowadzania nowatorskich rozwiązań 
programowych, organizacyjnych i metodycznych w zakresie działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej mających na celu poprawę jakości 
pracy przedszkola.  

3) Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu i w    
czasie  zajęć  poza przedszkolem:  

a. przedszkole pełni funkcję wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą zgodnie z 
potrzebami środowiska uwzględniając zasady bezpieczeństwa i 
higieny; 

b. nauczyciele zapewniają dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo 
podczas pobytu dzieci w przedszkolu; w czasie prowadzonych zajęć 
organizowanych w przedszkolu oraz w czasie uczestniczenia dzieci w 
zajęciach organizowanych przez przedszkole poza jego terenem; 

c. odpowiedzialność nauczycieli za jakość opieki nad dziećmi oraz ich 
bezpieczeństwo rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od 
rodziców (prawnych opiekunów), a kończy w momencie przekazania 
dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej osoby 
dorosłej, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na 
piśmie; 

d. nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych 
oddziałach, w godzinach pracy ustalonych przez dyrektora 
przedszkola; 

e. po zakończeniu pracy z dziećmi, nauczyciel opuszcza oddział w 
momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich 
sprawach dotyczących wychowanków; 

f. w opiece nad dziećmi, nauczyciela wspomagają pracownicy obsługi; 
g. organizując wyjścia poza teren przedszkola, nauczyciele postępują 

zgodnie z regulaminem wycieczek obowiązującym w przedszkolu; 
h. podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych 

organizowanych  w przedszkolu opiekę nad nimi przejmuje 
bezpośrednio od nauczyciela osoba prowadząca te zajęcia, która tym 
samym ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci; 

i. w sytuacjach, gdy przedszkole organizuje zajęcia lub imprezy z 
udziałem rodziców, opiekę nad dziećmi w tym czasie mogą, po 
uzgodnieniu z nauczycielem, przejąć ich rodzice; w przypadku 
nieobecności na tych zajęciach lub imprezach rodziców dziecka, 
opiekę nad nimi nadal sprawuje nauczyciel; 

j. w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określony 
przez sąd rodzinny zakres kontaktów z dzieckiem, przedszkole 
postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stroną w sprawie. 

 
4) Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

a. dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście 
przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) 
upoważnione przez rodziców na piśmie; 

b. przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania 
dziecka przez rodzica/ opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez 
nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub opiekę upoważnionego 
pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu 
przez rodzica/ opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich 
osobę; 

c. ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania 
odpowiedniej liczby  posiłków, wskazane jest, aby późniejsze 
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przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej 
osobiście bądź telefonicznie; 

d. osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie może znajdować się pod 
wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych; 

e. pisemne upoważnienie do odbioru dziecka przez inną osobą niż rodzice/ 
prawni opiekunowie, powinno zawierać imię i nazwisko, nr i serię 
dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców oraz informacje 
wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych; 

f. upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodziców 
(prawnych opiekunów) i osobiście dostarczone nauczycielowi przez 
rodzica/ opiekuna; 

g. dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za 
okazaniem dokumentu tożsamości; 

h. rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za 
bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną 
przez nich osobę; 

i. upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania 
dziecka do przedszkola lub na czas zaznaczony w upoważnieniu. Może 
ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione; 

j. przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan 
osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona 
w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa; 

k. o wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać 
poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole 
zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu 
nawiązania kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi); 

l. w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 
przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie 
rodziców (opiekunów prawnych) o zaistniałym fakcie; 

m. w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) 
nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (opiekunów 
prawnych), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce 1 godzinę; 

n. po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o 
niemożliwości skontaktowania się z rodzicami (opiekunami prawnymi); 

o. życzenie rodzica dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z 
rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe; 

p. w przypadku, gdy rodzice nie wywiązują się z w/w obowiązków i 
zagrożone jest bezpieczeństwo dziecka, przedszkole powiadamia 
odpowiednie instytucje; 

q. z chwilą odebrania dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych 
opiekunów) lub osoby upoważnione, odpowiedzialność za zdrowie i 
bezpieczeństwo dzieci ponoszą rodzice (prawni opiekunowie) także 
wtedy, gdy dziecko nadal przebywa w przedszkolu; 

r. do przedszkola przyprowadzane są tylko dzieci zdrowe, nauczyciel ma 
prawo odmówić przyjęcia dziecka, którego ogólny stan wskazuje na 
infekcje – chorobę. 

 
5) Organizację zajęć dodatkowych. 

a. przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców (opiekunów 
prawnych) wyrażoną na piśmie; 
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b. na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być 
prowadzone zajęcia dodatkowe; 

c. rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna 
uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci 
oraz zależą od wyboru rodziców. Zajęcia dodatkowe są dla rodziców 
zajęciami bezpłatnymi.  

§ 3 

1. Organami przedszkola są: 
1) Dyrektor Przedszkola; 
2) Rada Pedagogiczna; 
3) Rada Rodziców. 

 
2. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z 

odrębnymi przepisami. 
 

1) Do zadań dyrektora przedszkola należy w szczególności:  
a. kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz; 
b. sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
c. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 
prozdrowotne; 

d. realizowanie uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich 
kompetencji stanowiących; 

e. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym 
zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponoszenie 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 
organizowanie administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę 
przedszkola;  

f. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
dzieciom   i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez 
przedszkole; 

g. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych; 
h. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia 

nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych; 
i. stwarzanie warunków do działania w przedszkolu: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji 
harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza 
lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej przedszkola. 

 
2) Dyrektor przedszkola w drodze decyzji administracyjnej może: 

a. skreślić dziecko z listy przedszkolaków w przypadkach określonych w § 
16 ust. 8 statutu przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie uchwały 
rady pedagogicznej; 

b. nadać nauczycielowi stopień nauczyciela kontraktowego. 
 

3) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.  
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4) Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:  
a. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników 

przedszkola;  
b. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom 

i innym pracownikom przedszkola; 
c. występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, 

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników. 

 
5) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną i rodzicami (opiekunami prawnymi) oraz środowiskiem lokalnym. 
 

6) Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego. 
W ramach sprawowania nadzoru pedagogicznego dyrektor prowadzi działalność 
diagnostyczną, oceniającą i wspomagającą, a w szczególności: 

a. ocenia stan i warunki działalności wychowawczo – dydaktycznej i 
opiekuńczej; 

b. analizuje i ocenia efekty działalności wychowawczo – dydaktycznej  i 
opiekuńczej oraz inną działalność statutową przedszkola; 

c. udziela pomocy nauczycielom  w wykonywaniu ich zadań 
wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych; 

d. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznej, metodycznej   i 
organizacyjnej. 

e. wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie 
szkoleń, narad, zebrań i konferencji oraz współdziała z placówkami 
doskonalenia zawodowego. 

 
7) Dyrektor gromadzi informacje o pracy nauczycieli, niezbędne do dokonywania 

oceny ich pracy:  
a. prowadzi obserwacje oraz hospitacje zajęć dydaktycznych, w tym 

hospitacje diagnozujące oraz bieżącą kontrolę  pracy nauczycieli; 
b. dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami; 
c. gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia 

zawodowego nauczycieli; 
d. wykonuje czynności związane z awansem zawodowym nauczycieli. 

 
8) Dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru 
pedagogicznego oraz informacje o działalności przedszkola.  

 
9) Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor przedszkola przedstawia radzie 

pedagogicznej i radzie rodziców informację o realizacji planu nadzoru 
pedagogicznego zawierającą: 

a. zakres wykonania planu; 
b. wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; 
c. podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru 

pedagogicznego wraz z informacją o ich skutkach. 
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10) Dyrektor przedszkola podaje do publicznej wiadomości do dnia 15 czerwca 
zestaw programów wychowania przedszkolnego, które będą obowiązywać od 
początku  następnego roku szkolnego. 
 

11) Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola. 
 

12) Stwarza w przedszkolu atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej 
życzliwości. 
 

13) Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz 
sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 
14) Rozpatruje wnioski, skargi i zażalenia. 

 
15) Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko mieszka  o spełnianiu 

przez dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania przedszkolnego 
oraz  o zmianach w tym zakresie. 

 
16) W przypadku nieobecności dyrektora trwającej krócej niż 30 dni zastępuje go 

inny nauczyciel, wyznaczony przez dyrektora.  
 

17) W przypadku nieobecności dyrektora trwającej dłużej niż 30 dni zastępuje go 
inny nauczyciel, wyznaczony przez organ prowadzący. Wyznaczony nauczyciel 
pełni obowiązki dyrektora przedszkola nie dłużej niż 6 miesięcy. 

 
3. W przedszkolu działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym organem 

przedszkola w zakresie jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, 
wychowania  i opieki nad dziećmi. 
 

1) W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w przedszkolu. 
 

2) W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem 
doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na 
wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i 
opiekuńczej. 

 
3) Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

 
4) Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z podsumowaniem pracy 
wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej przedszkola, po zakończeniu 
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb. 
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego 
przedszkole albo, co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 
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5) Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i 
porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 

 
6) Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

a. zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 
b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych  w przedszkolu; 
c. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola; 
d. podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków. 

 
7) Rada pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów 

wychowania przedszkolnego, ustala, w drodze uchwały, po zasięgnięciu opinii 
rady rodziców zestaw programów wychowania przedszkolnego na rok szkolny.  
 

8) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:  
a. organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy harmonogram zajęć 

dodatkowych; 
b. projekt planu finansowego przedszkola; 
c. wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i 

innych wyróżnień; 
d. propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i 

zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego. 
 

9) Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 3 ust. 
3. pkt. 6 , niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały 
dyrektor niezwłocznie  zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący 
nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygnięcie 
organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. 

10) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola lub jego zmian i 
przedstawia do uchwalenia radzie pedagogicznej. 

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

stanowiska dyrektora. 
 

12) Przedstawiciel rady pedagogicznej wchodzą w skład komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora. 

 
13) Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w 

obecności, co najmniej  połowy jej członków. 
 

14) Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. 
 

15) Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane. 
 

16) Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie 
ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą 
naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych 
pracowników. 
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17) Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom 

lub prawnym opiekunom dziecka. 
 

 
4. W przedszkolu działa Rada Rodziców. 

 
1) Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców wychowanków przedszkola: 

a. w skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad 
oddziałowych wybranych w tajnych wyborach przez rodziców dzieci 
danego oddziału; 

b. w wyborach, o których mowa w lit. a, jednego ucznia reprezentuje jeden 
rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w 
każdym roku szkolnym.  

 
2) Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być 

sprzeczny z niniejszym Statutem, w którym określa w szczególności:  
a. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 
b. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady rodziców 

przedszkola. 
 

3) Rady Rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 
współpracy. 
 

4) Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, 
organu prowadzącego przedszkole  oraz organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny nad przedszkolem z wnioskami i opiniami we wszystkich 
sprawach przedszkola.  

 
5) Do kompetencji rady rodziców należy:  

a. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
przedszkola; 

b. opiniowanie programu  i harmonogramu poprawy efektywności 
nauczania i wychowania, w przypadku stwierdzenia przez  organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny niedostatecznych efektów nauczania 
lub wychowania w przedszkolu; 

c. opiniowanie do 15 czerwca zestawu programów wychowania 
przedszkolnego podręczników na następny rok szkolny; 

d. opiniowanie prowadzenia w przedszkolu działalności przez 
stowarzyszenia lub inną organizację; 

e. opiniowanie planu zajęć dodatkowych; 
f. przedstawianie, na wniosek dyrektora, swojej opinii o dorobku 

zawodowym nauczyciela za okres stażu; 
g. deleguje spośród swoich członków przedstawiciela do udziału w komisji 

konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola. 
 

6) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz z innych źródeł. 
 

7) Zasady wydatkowania funduszu Rady Rodziców, określa regulamin jej 
działalności. 
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5. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych 

warunków rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 
 
6. Organy przedszkola zapewniają bieżąca wymianę informacji pomi ędzy sobą 

poprzez: 
1) organizowanie wspólnych posiedzeń; 
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania; 
3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

 
7. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji. 

 
8. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców 

rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy ich kompetencji. 
 
9. W sprawach spornych między organami przedszkola w celu polubownego ich 

załatwienia: 
1) dyrektor przedszkola: 

a. może powołać komisję rozjemczą w skład, której wchodzą 
przedstawiciele wszystkich organów; 

b. ustala metody rozwiązywania kwestii spornych (metodą konsensusu, 
głosowania, kompromisu). 

2) od rozstrzygnięcia dyrektora przedszkola każda ze stron może się odwołać do 
organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

3) dyrektor przedszkola lub psycholog może występować w roli mediatora w 
sytuacjach konfliktowych w relacji rodzic – nauczyciel – dziecko; 

4) konflikt między dyrektorem, a pozostałymi organami przedszkola rozstrzyga 
organ prowadzący w uzgodnieniu z organem nadzorującym.  

 

§ 4 

Przedszkole posiada  organizację pracy przedszkola, określoną liczbę oddziałów i liczbę 
dzieci, a także ustalony  zakres pracy wychowawczo-dydaktycznej i czas trwania zajęć 
prowadzonych z dziećmi.  

§ 5 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, 
rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 
 

2. Liczba dzieci w oddziale masowym nie może przekraczać 25. 
 

3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20, w tym od 3 
do 5 dzieci niepełnosprawnych. 
 

4. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego przedszkole, 
liczba dzieci w oddziale może być niższa od liczby określonej w ust. 2 i ust. 3. 
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§ 6 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o 
podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez Ministra 
Edukacji Narodowej, na podstawie programów wychowania przedszkolnego. 
 

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
 
2a.  Na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) w przedszkolu mogą być prowadzone 

zajęcia dodatkowe. Zajęcia dodatkowe odbywają się po realizacji podstawy 
programowej (po godzinie 13:00). 

 
3. Czas trwania zajęć dydaktycznych i zajęć dodatkowych dostosowany jest do 

możliwości rozwojowych dzieci  i wynosi:  
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 prowadzone są zajęcia rewalidacyjne i terapeutyczne dla dzieci 

zdrowych z problemami rozwojowymi  oraz dzieci niepełnosprawnych: 
1) terapia logopedyczna; 
2) rehabilitacja ruchowa; 
3) terapia integracji sensorycznej; 
4) terapia psychologiczna. 

5. Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 7 

1. Przedszkole jest wielooddziałowe. 
1) Zakłada się, że: 

a) do oddziału I uczęszczają dzieci 3-letnie 
b) do oddziału II uczęszczają dzieci 4-letnie 
c) do oddziału III uczęszczają dzieci 5-letnie 
d) do oddziału IV uczęszczają dzieci 6-letnie 

 
2) Ilość organizowanych oddziałów integracyjnych zależy od potrzeb środowiska. 

3) Przynależność wiekowa do poszczególnych oddziałów może ulegać zmianie. 
Wynika to z przeprowadzonej rekrutacji oraz potrzeb środowiska. 
 

4) W wyjątkowych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego dyrektor może 
zorganizować dodatkowy oddział V. 

2. Liczba miejsc w przedszkolu wynosi 95. 
 

3. Przedszkole zlokalizowane jest w jednym budynku i do realizacji celów 
statutowych przedszkole posiada: 

1) sale zajęć dla poszczególnych oddziałów;  
2) 4 łazienki dla dzieci; 
3) salę gimnastyczną z gabinetem terapii SI; 
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4) 3 łazienki dla personelu; hol; 
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze: gabinet dyrektora, pokój 

intendenta- sekretariat; 
6) pomieszczenia na pomoce; 
7) kuchnię: magazyn warzyw, magazyn żywności, zmywalnię naczyń, obieralnię 

warzyw,  zaplecze; 
8) szatnię dla dzieci; 
9) pomieszczenia socjalne; 
10) gabinet logopedyczno – psychologiczny; 
11) gabinet pracy indywidualnej; 
12) ogród. 

§ 8 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym 
określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. 
Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący. 
 

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) ogólna liczbę godzin pracy finansowaną ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący przedszkole. 

§ 9 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 
dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny pracy, zasad określonych w  § 5 i § 7 ust. 2 oraz oczekiwań 
rodziców. 
 

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. W czasie przerwy w pracy przedszkola, dzieciom 
zapewnia się opiekę w przedszkolu dyżuruj ącym. 
 

2. Statut przedszkola określa: 
1) dzienny czas pracy ustalony przez organ prowadzący na wniosek dyrektora 

przedszkola i rady pedagogicznej wynosi 10 godzin 40 minut, przedszkole pracuje 
od godziny 7. 00 do godz. 17. 40 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w 
godzinach od 8. 00 do13. 00 realizuje podstawę programową wychowania 
przedszkolnego. 

2) zasady odpłatności za czas pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas  
przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego 
ustala organ prowadzący przedszkole. 
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a. świadczenia udzielane przez przedszkole są bezpłatne od momentu jego 
otwarcia do godziny 13. 00; 

b. wysokość opłaty  za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez 
przedszkole po godzinie 13. 00 naliczana jest zgodnie z Ustawą z dnia 13 
czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. z 2013r. poz 827) 

c. wysokość opłaty za dany miesiąc ustalono jako iloczyn stawki wynikającej z 
Ustawy i  liczby faktycznych godzin pobytu dziecka w przedszkolu po godzinie 
13. 00; 

d. skreśla się  
3) Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola. 

a. zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokości maksymalnej, 
dziennej stawki żywieniowej ustala się zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta 
Miasta Stołecznego Warszawy; 

b. w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega stawka 
żywieniowa za każdy dzień od drugiego dnia nieobecności dziecka, a w 
przypadku zawiadomienia przedszkola przez rodzica w pierwszym dniu 
nieobecności do godziny 9. 00 również za pierwszy dzień nieobecności; 

c. o obowiązującym w roku szkolnym sposobie powiadamiania o nieobecności 
dziecka w przedszkolu dyrektor przedszkola informuje rodziców na piśmie 1 
września. 

4) Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są w okresach miesięcznych : „ 
z góry” za wyżywienie dziecka w przedszkolu, „ z dołu” do 15 dnia miesiąca 

następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy i na podstawie ewidencji obecności 
prowadzonej przez nauczycieli za czas pobytu dziecka w przedszkolu. 
a. terminy zbierania odpłatności wywieszane są na tablicy ogłoszeń w 

przedszkolu; 
b. rodzic może dokonywać płatności poprzez przelewy bankowe na wskazane 

konta; 
c. za opóźnienia w płatności przedszkole nalicza odsetki ustawowe. 

5) Zwolnienia i ulgi w opłatach za świadczenia wykraczające ponad czas 
przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowania i opiekę określa Uchwała 
Rady Miasta Stołecznego Warszawy. Zwolnień i ulg  udziela dyrektor przedszkola 
na wniosek złożony przez rodziców / opiekunów prawnych dziecka 
uczęszczającego do przedszkola. 

§ 11 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz innych pracowników, których   
zakres zadań, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom 
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określa niniejszy statut. 

2. W  przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do 
pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, a w oddziałach integracyjnych 
nauczyciele ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym. 
 
 

1)  Do zadań nauczycieli należy: 
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a. prowadzenie  pracy wychowawczo - dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie 
z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki 
tej pracy; 

b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka jego zdolności i 
zainteresowań; 

c. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 
d. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i 
spacerów itp.; 

e. planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne 
podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne 
uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

f. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz 
troska o estetykę pomieszczeń; 

g. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 
h. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami; 
i. realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 
j. czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i 

uchwał; 
k. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 
l. realizacja wszystkich innych zadań zaleconych przez dyrektora 

przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki. 
2) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego. 

a. nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania 
przedszkolnego, który dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola. 

b. wybrany program wychowania przedszkolnego, o którym mowa w pkt. a  
nauczyciel przedstawia Radzie Pedagogicznej. 

c. spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania 
przedszkolnego Rada Pedagogiczna ustala w drodze uchwały, po 
zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i po uwzględnieniu możliwości 
dzieci, zestaw programów wychowania przedszkolnego na dany rok 
szkolny. 

3) Nauczyciel ma prawo korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i 
metodycznej ze strony dyrektora, Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych 
placówek i instytucji naukowo – oświatowych. 

4) Nauczyciel szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 
5) Podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych  nauczyciel  

korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na 
zasadach określonych w Kodeksie karnym (Ustawa  Karta Nauczyciela art. 63 
ust.1) 
 

 
 

 
3.    W Przedszkolu w zależności od potrzeb zatrudniani są dodatkowo nauczyciele 

specjaliści (m. in. logopeda, psycholog i rehabilitant) w celu współorganizowania 
kształcenia integracyjnego. 

1)  Nauczyciele specjaliści, o których mowa w pkt. 4, w szczególności: 
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a. rozpoznają potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci 
niepełnosprawnych i niedostosowanych społecznie; 

b. współorganizują zajęcia edukacyjne i pracę wychowawczą w formach 
integracyjnych; 

c. prowadzą zajęcia rewalidacyjne oraz socjoterapeutyczne; 
d. udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia w doborze metod 

pracy z dzieckiem niepełnosprawnym oraz niedostosowanym społecznie; 
e. prowadzą lub organizują różnego rodzaju formy pomocy pedagogicznej i 

psychologicznej dla dziecka i jego rodziny. 
 

2) Do zadań logopedy należy w szczególności: 
a.  przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci; 
b. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników 

organizowanie pomocy logopedycznej; 
c.  prowadzenie indywidualnej  i grupowej terapii logopedycznej u dzieci, u 

których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy; 
d. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci starszych z 

trudnościami  w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z  
nauczycielami; 

e. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-
pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli; 

f. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym 
środowiskiem dziecka; 

g. wspieranie działań wychowawczych nauczycieli wynikających z 
programu dydaktyczno- wychowawczego oraz programu rozwoju 
przedszkola.  

3)  Psycholog w zakresie swoich zadań w przedszkolu otacza opieką wszystkie 
uczęszczające do niego dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci 
niepełnosprawnych oraz dzieci realizujących roczne przygotowanie 
przedszkolne. W szczególności do zadań psychologa należy: 

a. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci, w tym 
diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz spieranie ich mocnych 
stron; 

b. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju 
dziecka, określania odpowiednich form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, w tym działań pedagogicznych, w tym działań 
profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec dziecka, 
rodziców i nauczycieli; 

c. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej dla wychowanków, rodziców i nauczycieli; 

d. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 
zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 
wychowawczej w środowisku przedszkolnym i pozaprzedszkolnym 
dziecka; 

e. wspieranie wychowawców grup w działaniach wynikających z programu 
wychowania przedszkolnego, o którym mowa w odrębnych przepisach; 

f. udział w komisji kwalifikacyjnej przejmującej dzieci niepełnosprawne do 
grup integracyjnych; 
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g. psycholog prowadzi dokumentację, o której mowa w odrębnych 
przepisach. 

 
4. W przedszkolu zatrudnia się pracowników administracji i obsługi. 

 
1) W przedszkolu utworzone są  stanowiska pracowników administracji: 

a. kierownik gospodarczy; 
b. sekretarka. 

 
2) W przedszkolu utworzone są stanowiska pracowników obsługi: 

a. woźny; 
b. pomoc nauczyciela; 
c. dozorca; 
d. kucharz; 
e. pomoc kucharza. 

 
3) Podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako 

instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, 
oraz współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci. 

4)  Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor 
przedszkola. 

5)  Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

§ 12 

1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko 
wicedyrektora  lub inne stanowisko kierownicze. 

2. Stanowisko tworzy się na wniosek dyrektora przedszkola,  w którym określa 
nazwę stanowiska, zakres obowiązków i wskazuje  zasadność utworzenia 
stanowiska. 

§ 13 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały, zależnie od czasu pracy 
oddziału lub realizowanych zadań oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców 
(prawnych opiekunów) opiece : 

1) oddział masowy - jednego lub dwóch nauczycieli;  
2) oddział integracyjny - jednego lub dwóch nauczycieli oraz dodatkowo jednego 

pedagoga wspomagającego.  
 

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej 
wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekowali się danym oddziałem przez 
cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

 
 

§ 14 
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1. W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne 
przygotowanie pedagogiczne – pedagogów wspomagających, do obowiązków 
których należy w szczególności: 
 
1) wspomaganie pracy nauczyciela w celu dostosowania zajęć grupowych do 

możliwości dzieci niepełnosprawnych; 
2) prowadzenie działań z zakresu diagnozy pedagogicznej i planowanie pracy 

terapeutycznej dla każdego dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego w 
grupie; 

3) praca indywidualna z zakresu rewalidacji, terapii pedagogicznej, wspomagania 
rozwoju, wyrównywania szans edukacyjnych dzieci niepełnosprawnych; 

4) współpraca z innymi specjalistami i ośrodkami specjalistycznymi w celu jak 
najwyższej jakości pracy, ustalania kierunku oddziaływań, wspierania działań 
własnych i wymiany doświadczeń; 

5) realizowanie zaleceń zawartych w orzeczeniach do kształcenia specjalnego oraz 
współtworzenie i współrealizowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno 
Terapeutycznych (IPET) zgodnie z przepisami prawa. 

§ 15 

1. Wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w przedszkolu realizują zadania 
związane z: 
 

1) współdziałaniem z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania 
i nauczania, z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 
znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 
przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 
dotyczącej dziecka, jego zachowania i rozwoju oraz diagnozy pedagogicznej 
dotyczącej gotowości szkolnej dziecka; 

2) planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz 
odpowiedzialności za jej jakość; 

3) prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowaniem tych 
obserwacji; 

4) współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno– 
pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną. 

2. Dyrektor i nauczyciele współpracując z rodzicami (prawnymi opiekunami), w celu 
stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu 
dydaktyczno – wychowawczego oraz podwyższenia jakości pracy przedszkola, w 
szczególności organizują następujące formy współdziałania: 
 

1) zebranie ogólne rodziców – w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku; 
2) zebrania oddziałowe – co najmniej 2 razy w roku; 
3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców 

(opiekunów  prawnych) – systematycznie, w miarę potrzeb; 
4) zajęcia otwarte dla rodziców (opiekunów prawnych) – co najmniej jeden raz w 

roku; 
5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców 

(opiekunów prawnych)  oraz najbliższych członków rodziny – według 
harmonogramu; 
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6) tablice informacyjne z aktualnymi informacjami o działalności placówki, 
realizowanych zadania, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na 
bieżąco; 

7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi – w miarę potrzeb; 
8) spotkania adaptacyjne; 
9) dni otwarte; 
10) możliwość uczestniczenia w zajęciach programowych; 
11) możliwość uczestniczenia w zajęciach dodatkowych; 
12) udział w różnorodnych imprezach przedszkolnych; 
13) dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców (opiekunów prawnych) w 

różnych sprawach dotyczących pracy oddziału i przedszkola; 
14) rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego 
indywidualnego rozwoju. 

 
§ 16 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a. 
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełnianie obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w 
którym kończy 10 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać 
dziecko, które ukończyło 2, 5 roku:  

1) dziecko 2,5 letnie przyjmowane jest na pisemny wniosek rodziców ( prawnych 
opiekunów ); 

2) warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola są wolne miejsca w oddziale dzieci 
najmłodszych oraz osiągnięcie przez dziecko 2,5 letnie dojrzałości przedszkolnej 
określonej na drodze obserwacji dziecka w grupie rówieśniczej przez 
nauczycieli i psychologa oraz na podstawie wywiadu z rodzicami ( prawnymi 
opiekunami ); 

3) po spełnieniu kryteriów określonych w pkt. 2 o przyjęciu dziecka 2,5 letniego 
decyduje dyrektor przedszkola; 

4) w przypadku większej ilości chętnych decyduje kolejność zgłoszenia wniosku 
przez rodzica.    

4. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola. 
1) Przedszkole prowadzi rekrutację na wolne miejsca w przedszkolu. 
2) Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata. 
3) Postępowanie rekrutacyjne wspomagane jest przez system informatyczny. 
4) Rekrutację do przedszkola reguluje Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie 

ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. ( Dz.U. z dnia 3. 01. 
2014r. poz 7 ) 

5) W przypadku większej ilości kandydatów niż wolnych miejsc w przedszkolu, 
brane są pod uwagę kryteria wskazane w Ustawie z dnia 6 grudnia 2013r. o 
zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw i kryteria 
określone przez organ prowadzący przedszkole w ilości nie większej niż sześć. 

6) Termin rekrutacji ustala organ prowadzący przedszkole. 
7) Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola, w celu kontynuacji edukacji 

przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym, składają do dyrektora przedszkola 
potwierdzenie woli kontynuacji w terminie wskazanym w Ustawie z dnia 6 
grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw i uszczegółowionym przez Organ Prowadzący. 
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5. Czas pobytu dziecka w przedszkolu. 
1) Czas pobytu w przedszkolu określają rodzice ze szczególnym uwzględnieniem 

realizacji przez dziecko podstawy wychowania przedszkolnego. 
 
2) Czas pobytu w przedszkolu dziecka z orzeczeniem do kształcenia specjalnego 

ustalany jest indywidualnie do możliwości psychofizycznych dziecka. 
 

6. Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikające w szczególności z Konwencji Praw 
Dziecka, a przede wszystkim do: 

1) akceptacji takim jakie jest; 
2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, ochrony przed środkami 

przemocy psychicznej, bądź fizycznej; 
3) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 
4) indywidualnego tempa rozwoju; 
5) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 
6) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 
7) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 
8) kontaktu z osobami odpowiedzialnymi i zaangażowanymi, do których może się 

zwrócić; 
9) badania i eksperymentowania; 
10) doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względami 

bezpieczeństwa); 
11) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym 

otoczenia; 
12) prawo do nauki i regulowania własnych potrzeb; 
13) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 
14) racjonalnego żywienia. 

 
7. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1)  szanowania siebie i innych; 
2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego; 
3) przestrzegania zasad higieny osobistej; 
4) szanowania sprzętów i zabawek. 

 
8. Dyrektor w drodze decyzji administracyjnej po uchwale rady pedagogicznej może 

podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, a 
w przypadku dziecka 5 i 6-letniego o przeniesieniu wychowanka do innego 
oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego, w 
następujących przypadkach: 

1) zaleganiu z odpłatnością za przedszkole za okres dwóch miesięcy 
rozliczeniowych; 

2) nieobecności dziecka ponad jeden miesiąc i nie zgłaszanie tego faktu do 
przedszkola; 

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 
 

9.    Skreślenie dziecka z listy przedszkolaków należy poprzedzić: 
1) rozpoznaniem sytuacji rodziny; 
2) zwróceniem się o pomoc do Ośrodka Pomocy Społecznej; 
3) powiadomieniem rodziców listem poleconym. 
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§ 17 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 
2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 
 
3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej 

– dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.  
 
4. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady pedagogicznej.  
 
5. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą 

być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.   
 
6. Statut wchodzi w życie w dniu 9 kwietnia 2010r. na podstawie Uchwały  Nr 

5/2009/2010 Rady Pedagogicznej Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Nr 70 w 
Warszawie, z dnia 8 kwietnia 2010r. 

 
7. W dniu  wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc prawną dotychczas obowiązujący 

Statut Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi   Nr 70   w Warszawie,                        
ul. Rokosowska 2. 

 
8. Sprawy o roszczenia wynikłe przed dniem wejścia w życie niniejszego Statutu 

rozpatruje się na mocy uprzednio obowiązującego Statutu Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi Nr 70 . 

 
 

 


