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§ 1 
 
1.1 Przedszkole w Polskiej Cerekwi, gmina Polska Cerekiew. 
 1.2  Przedszkole jest placówką publiczną. 
 1.3  Organem prowadzącym przedszkole jest Rada Gminy. 
 1.4 Siedzibą przedszkola jest budynek znajdujący się w Polskiej Cerekwi 
        przy ulicy Ligonia 2   
 1.5 Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Opolski Kurator Oświaty.   
 

 
  2.  Przedszkole nie posiada imienia. 

1.1 Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej moŜe być nadane imię osoby, 
      instytucji lub   organizacji. 

    1.3 Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący. 
 
     1.4 Ustalona nazwa uŜywana jest w pełnym brzmieniu : 

 
Przedszkole Publiczne 
W Polskiej Cerekwi 

ul. Ligonia 2 
 
      § 2 
                         
1. Przedszkole realizuje cele i zdania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej 

podstawie, w szczególności: 
 
1.1 Przedszkole realizuje program wychowania przedszkolnego oparty na podstawie 

programowej , 
 
1.2 Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej. 

 
1.3 Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

 
1.4 Przedszkole umoŜliwia dzieciom podtrzymanie poczucia toŜsamości narodowej, 

etnicznej i językowej , 
1.5 Przedszkole prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej  
      podstawy programowej, 
1.5 Przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

 
2. Wspomaga indywidualny rozwój wychowanków przez optymalną aktywizację dzieci        

wykorzystywanie ich własnej inicjatywy, realizowanie treści zawartych w programie 
wychowania w przedszkolu, 

3. Sprawuje opiekę nad dziećmi dbając o rozwój umysłowy, moralny i fizyczny w zgodzie z 
ich rozwojem i moŜliwościami przedszkola, 

 
4. Współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dzieci, przygotowaniu ich do 

efektywnego podęcia nauki w szkole poprzez organizowanie zebrań rodziców, zajęć 
otwartych, kontaktów indywidualnych w celu przekazywania informacji o postępach i 
trudnościach ich dzieci.  
4.1 Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców   
      (opiekunów) lub upowaŜnioną przez nich osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo. 
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4.2 Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w 
trakcie zajęć poza terenem przedszkola . 

4.3 Przedszkole w porozumieniu z organem prowadzącym udziela opieki doraźnej lub 
stałej dzieciom o złych warunkach rodzinnych lub losowych. 

    
 
 

 
 

§ 3 
 

                                                  ORGANY PRZEDSZKOLA 
 
1. Organami przedszkola są : 

- Dyrektor Przedszkola, 
- Rada Pedagogiczna, 
- Rada Rodziców. 

 
                                              DYREKTOR  PRZEDSZKOLA 
 
1. Dyrektora Przedszkola powołuje organ prowadzący w drodze konkursu . 
2. Dyrektor Przedszkola kieruje bieŜącą działalnością dydaktyczno – wychowawczą 

przedszkola oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 
3. Sprawuje nadzór pedagogiczny  
4. Sprawuje opiekę na dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne. 
5. Realizuje uchwały Rady Rodziców oraz Rady Pedagogicznej podjęte w ramach ich 

kompetencji. 
6. Prawidłowo gospodaruje mieniem przedszkola. 
7. Ma prawo do współdecydowania o zatrudnieniu i premiowaniu pracowników. 
8. Występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróŜnień dla 

nauczycieli oraz innych pracowników.  
9. Współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą  Rodziców i rodzicami. 
10. Wykonuje uchwały Rady Pedagogicznej. 
11. Decyduje o przydziale godzin nauczania i czynnościach dodatkowych dla nauczycieli. 
12. Wykonuje inne zadania, w tym organu nadzorującego przedszkole. 
13. Dyrektor moŜe być odwołany na podstawie art. 38 Ustawy. 
 
 
                                            RADA  PEDAGOGICZNA  
 
1. Radę Pedagogiczną tworzą i biorą udział w jej posiedzeniach wszyscy pracownicy 

pedagogiczni bez względu na wymiar czasu pracy. 
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola, który w wyjątkowych 

sytuacjach moŜe wskazać członka Rady do prowadzenia Rady Pedagogicznej.   
3. W posiedzeniu Rady Pedagogicznej mogą brać udział na zaproszenie goście mając głos 

doradczy. 
 
 
4. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania zgodnie z Regulaminem Rady. 
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5. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności, a jej posiedzenia są 
protokołowane. 

6. Rada Pedagogiczna zatwierdza plan pracy przedszkola. 
7. Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. 
8. Opiniuje organizację pracy przedszkola, zwłaszcza ramowy rozkład dnia. 
9. Opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróŜnień.  
10. Przygotowując projekt Statutu Przedszkola i przedstawia do uchwalenia. 
11. MoŜe występować z wnioskiem do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z 

funkcji Dyrektora  
o odwołanie nauczyciela. 

       
                                                          RADA  RODZICÓW 
 
1. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem rodziców współdziałającym 
       z Dyrektorem Przedszkola. 
2. Rada Rodziców działa na podstawie Regulaminu Rady Rodziców opracowanym zgodnie 

z Art. 53 i 54 ustawy o systemie oświaty. 
3. Jest wybierana przez ogół rodziców na zebraniu ogólnym. 
4. KaŜdemu z organów umoŜliwia się swobodne działania i podejmowanie decyzji w ramach 

swoich kompetencji określonych ustawą i szczegółowo w statucie przedszkola.  
5. Zapewnia bieŜącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola o 

podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach. 
6. Wszelkie spory i konflikty zaistniałe między organami przedszkola rozstrzyga organ 

prowadzący. 
 

§  4 
 
Statut przedszkola określa organizację przedszkola z uwzględnieniem §  5  - § 7    
 
      §  5 
 
1.  Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
      w zbliŜonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia  
     i  rodzaju niepełnosprawności. 
2. Liczba dzieci w oddziale nie moŜe przekraczać 25. 
3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych / 3-5 / oddział nie powinien przekraczać  
      od 15 do 20 dzieci. 
4. Orzeczenie dotyczące dzieci niepełnosprawnych wydaje Poradnia Psychologiczno – 

Pedagogiczna.  
5. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłoŜeniu orzeczenia 

Poradni określającego ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia.  
6. Zasady tworzenia oddziału przedszkola organizujących zajęcia dla mniejszości 

narodowych określają odrębne przepisy. 
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§  6 
 

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

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 min. 
3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć 

umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii powinien być dostosowany do 
moŜliwości 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. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy. 
 
 

§  7 
 

1. Przedszkole moŜe być jedno lub wielooddziałowe  
 

§  8 
 
1.  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 maja.  
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole w porozumieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. 
3. Arkusz organizacji przedszkola określa: 

-    czas pracy poszczególnych oddziałów, 
-    liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych ogólną liczbą godzin   
     finansowych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole. 

 
      §  9 
 
1.Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora w    
   porozumieniu z Radą Pedagogiczną przedszkola z uwzględnieniem wymagań zdrowia i    
   higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 
2.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym  
   oddziałem, ustala dla danego 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. 
 
2. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora 

Przedszkola  i Rady Rodziców w tym czas przeznaczony na realizację podstawy 
programowej nie krótszy niŜ 5 godzin dziennie.. 

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone przez organ prowadzący na wniosek 
Dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców. 

4. Czas pracy przedszkola moŜe być zmienny, dostosowany do potrzeb środowiska. 
5. Przedszkole moŜe prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną  
6. Przedszkole moŜe być miejscem praktyk pedagogicznych. 
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7. Przedszkole organizuje Ŝywienie dzieci zgodnie z oczekiwaniami środowiska. Całkowity 
koszt Ŝywienia pokrywają rodzice, którzy mają wpływ na ustalanie stawki Ŝywieniowej.  

8. Dyrektor Przedszkola wraz z Radą Rodziców jest zobowiązany do pomocy rodzicom 
znajdującym się w trudnych warunkach materialnych w sprawie pozyskiwania środków 
na pokrycie Ŝywienia  w porozumieniu z organem prowadzącym. 

9. Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole ustala organ prowadzący w 
porozumieniu z Dyrektorem Przedszkola po zasięgnięciu opinii rady Rodziców. 

 
§  11 
 

Statut przedszkola określa zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, z 
uwzględnieniem przepisów i § 12 – 15. 
 
      §  12 
 
1.   W przedszkolu : 
    Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego, moŜe utworzyć stanowisko     
    wicedyrektora , a takŜe za zgodą organu  prowadzącego, moŜe tworzyć inne stanowiska     
    kierownicze. 
 

§  13 
 

1. Dyrektor  Przedszkola powierza kaŜdy oddział opiece jednemu lub dwóm nauczycielom 
zaleŜnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań (integracja). 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności poŜądane jest by 
nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

3. Statut Przedszkola zapewnia rodzicom moŜliwość wpływania na dobór nauczyciela, 
któremu dyrektor powierza dany oddział.  

 
 

§  14 
 

1. W miarę zapotrzebowania utworzony zostanie oddział integracyjny. 
 

2.  W przedszkolu integracyjnym i w przedszkolu ogólnodostępnym z oddziałami     
     integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem    
     pedagogicznym oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 
 
      §  15 
 
Statut przedszkola określa szczegółowo zakres zadań nauczycieli związanych : 
1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą w powierzonym 

oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, zgodnie z 
wymaganiami określonymi w programie wychowania w przedszkolu. Prowadzi 
obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych 
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji. 

2. Współpracuje z domem rodzinnym wychowanków oraz ze środowiskiem w celu 
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych. 

3. Codziennie przygotowuje się do pracy z dziećmi. 
4. Doskonali kwalifikacje zawodowe. 
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5. Odpowiedzialny jest za Ŝycie, zdrowie dzieci, za tworzenie warunków wspomagających 
rozwój dzieci, ich zdolności, zainteresowania, za jakość pracy wychowawczo – 
dydaktycznej, za współpracę ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną. 

6. Podejmuje i prowadzi inne zajęcia organizacyjno – wychowawcze zlecone przez 
Dyrektora przedszkola.  

7. Współdziała ze SłuŜbą Zdrowia w zakresie opieki zdrowotnej. 
8. Bierze udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej i w zespołach samokształceniowych.     
Współpracuje z pracownikami administracyjnymi przedszkola dla dobra dzieci i placówki.  
 
Zakres czynności słuŜbowych  pracownika kuchni  
-    sporządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki,  
-    przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach  
     Ŝywieniowych i dbać o racjonalne ich zuŜycie,  
-    prowadzić magazyn podręczny,  
-    utrzymać w stanie uŜywalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość    
      pomieszczeń kuchennych,  
-    brać udział w ustaleniu jadłospisu,  
-    wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy w   
      przedszkolu,  
-    przygotowywać próbki pokarmowe z datą i zawartością.   
 
Czynności słuŜbowe woźnej oddziałowej  
-    utrzymanie czystości i porządku w przydzielonych pomieszczeniach zgodnie z wymogami   
     higieny,  
-    piecza nad całością sprzętu przedszkolnego i nad bezpieczeństwem obiektu, 
-    opieka nad szatnią i jej właściwe zabezpieczenie,  
-    troska o czystość podwórza, trawników, ogródka itp.  
-    dbałość o powierzoną pościel , ręczniki i ich odpowiednia konserwacja,  
-    pomoc przy podawaniu posiłków oraz pracach zleconych przez Dyrektora w razie  
     zaistniałej potrzeby,  
-    znajomość i przestrzeganie przepisów BHP i p. poŜ.  
-    otoczyć opieką dzieci w miarę zaistniałych potrzeb,  
-    codzienne gruntowe sprzątanie pomieszczeń placówki, wietrzenie sal, mycie zabawek,   
     odkurzanie itp.  
-    utrzymywać w naleŜytym stanie powierzone narzędzia pracy.    
              
 Zakres czynności intendentki przedszkola   
-    sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola,  
-    załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie uŜywalności pomieszczeń i sprzętu   
     przedszkola / remonty, konserwacja /,  
-    zaopatrywanie przedszkola w Ŝywność i sprzęt,  
-    nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielonych porcji Ŝywnościowych dzieciom i   
     personelowi,  
-    sporządzanie jadłospisów,  
-    uczestniczenie w ogólnych zebraniach rodziców, naradach roboczych, w razie potrzeby   
     posiedzeniach Rad Pedagogicznych i Rad Rodziców,  
-    prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi   
     przepisami,  
-    pobieranie i rozliczanie się z odpłatności rodziców,  
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-    dbać o czystość i porządek w magazynie / lodówki /,  
-     wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora przedszkola wynikających z   
     organizacji pracy przedszkola.  
 
Zakres czynności palacza centralnego ogrzewania przedszkola   
-    palacz co rozpala i utrzymuje ogień w piecach co znajdujących się w kotłowni,  
-    transportuje za pomocą urządzeń ręcznych masę opałową do pomieszczeń posiadających   
      piece co i systematycznie zasypuje kotły opałem,  
-    nawadnia kotły i sieci co,  
-    zabezpiecz przeciekające zawory co,    
-    czyści w kotłach przewody spalinowe,  
-    odŜuŜla i odpopiela ruszty kotłów,  
-    wywozi z kotłowni ŜuŜel, szlaki, popiół i sadzę,  
-    czyści zewnętrzne powierzchnie kotłów, armatury z pyłów, kurzu oraz systematycznie   
      sprząta pomieszczenie kotłowni,  
-    wygasza kotły co,  
-    spuszcza wodę z kotłów i sieci co, 
-    kontroluje sprawność działania przyrządów kontrolno-pomiarowych, urządzeń   
      zabezpieczających, mechanicznych jak : 
      wskazanie przyrządów temperatury i ciśnienia . 
    
      §  16 
 
1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat .                                                                             
2.  Dziecko któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, moŜe    
     uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym  
     w którym kończy 10 lat. 
3.  Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed    
     przemocą , ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz Ŝyczliwe i podmiotowe    
     traktowanie. 
4.  Rada Pedagogiczna moŜe podjąć uchwałę o skreśleniu dziecka w przypadku, gdy jego   
     zachowanie  zagraŜa zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych po zasięgnięciu opinii    
     osób i instytucji specjalistycznych. 
5.   Przyjęcia dzieci do przedszkola dokonuje się w oparciu o zasadę powszechnej   
     dostępności. 
6.  JeŜeli liczba zgłoszeń dzieci jest wyŜsza od liczby miejsc, Dyrektor Przedszkola w   
       porozumieniu z organem prowadzącym powołuje Komisję Kwalifikacyjną. 
7. Komisja Kwalifikacyjna opracowuje regulamin i szczegółowe zasady przyjęć dzieci do   
      przedszkola. 

- w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci 6 letnie, oraz dzieci matek (ojców)    
      samotnych, matek inwalidek I  i  II  grupy, oraz dzieci z rodzin zastępczych i dzieci     
      nauczycielskie. 

8.   Dziecko w wieku 6 – ciu lat ma prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego. 
9. Na wniosek rodziców dziecko moŜe rozpocząć naukę w szkole, które przed dniem  
     1 września kończy 6 lat, jeŜeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki     
      szkolnej. 
10. Terminy rekrutacji dzieci do przedszkola trwają od 01 kwietnia do 15 maja kaŜdego roku.  
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      §  17 
 
1.  Za stan i zabezpieczenie majątku odpowiedzialny jest Dyrektor . 
2.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej placówki wychowania przedszkolnego   
     określają odrębne przepisy.  
3.  Przedszkole prowadzi dokumentację dotyczącą :  

a) działalności administracyjnej,  
     b)  działalności wychowawczo-dydaktycznej,  
     c)  działalności gospodarczej i finansowej ,  
     d)  inną dokumentację wynikającą z obowiązujących przepisów .  
4.  W przypadku likwidacji przedszkola majątek i dokumentację przejmuje organ 
prowadzący  
     przedszkole .  
5.  Dopuszcza się moŜliwość dokonywania zmian w Statucie Przedszkola z chwilą 
zaistniałej    
     potrzeby .   

 
 
 

 
 
 
           PowyŜszy statut został zatwierdzony : 
                         Uchwałą nr 3/ 2000  z dnia   27.09.2000r 
 przez Radę Pedagogiczną w Przedszkolu Publicznym w Polskiej Cereekwi i wchodzi 
w Ŝycie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
 
Statut Przedszkola Publicznego nie jest sprzeczny z ramowym statutem przedszkola 
publicznego 
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