Uchwała Nr XLYIIaZZ9|ID
Rady Gminy Żetazkilw
z dnia 25 czerwca 2010 r
w sprawie założenia Publicznego Przedszko|a Samorządowego w
Kokaninie
Na podstawie art. 18,ust 2 pkt 9 lit h ustawy z dnia 8 marca 1990roku
samorządziegminnym ( tj. z200I rDz.U.' 1lr I42, poz 1591 zpoźniejszymi
zmianami)w związlrcttzart.5
ust.2pkt 1 iart.58 ust 1 i 6 ustawy zdnia
7 września
1991roku o systemieoświaty
(t].z2004 rDz.IJ. nr 256,PoZ2572z
plźniejszymi zmianami ) Rada Gminy ZelazkÓw uchwala co następuje :
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Z dniem 1 września2010 roku za|<łada
się Publiczne Przedszkole
Samorządowe w Kokaninie

$2

Akt zatoĘcielski stanowi załącntiknr 1 do uchwĄ

$3

PublicznemuPrzedszkolu Samorządowemuw Kokaninie nadajesię Statut,
ktÓry stanowizałącntiknr 2 do uchwĄ
$4
WykonanieuchwĄ powierzasię WÓjtowi Gminy Ze|azkow

$s

Uchwaławchodzi wĘcie z dniem podjęcia

PRZE
;'ą{!Nyj
staóśćaw

Uzasadnienie
Do uchwaĘ nr XLVIIVZ}9{IO
Rady Gminy Że|azk6w
z dnia 25 czerwca 20L0 r

w sprawie założ'eniaPublicznego Przedszko|a Samorządowego w
Kokaninie
W nviązku z duĘm zapottzebowaniemna terenie Gminy ZeIazkow na miejsca
w przedszkolach , i mozliwościamilokalowymi w budynku zaadaptowanym
na przedszkole przy Szkole Podstawowej w Kokaninie władzegminy podjęły
decyzję o załoieniunowej placÓwki mającej na celu Zapewnienie miejsc
przedszkolnych zgodnie z wo|ąmieszkarlcÓw .
PR
RAD

CV
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Załączrtiknr 1
Do Uchwaty Nr XLVIII /229110
Rady Gminy Żelazkow
Że|azkÓw dnia 25 czerwca2010 r

AKT ZAŁoŻvcrc'LSKI
Pub li cznego P rze dszkola S a m o rządowe go w Ko kaninie
Na podstawieart. 5 ust.2 pkt 1 i ust. 5 oraz art. 58 ust. I i 6 ustawyz dniaT
wrzeŚnia I99I r. o systemieoświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Z
pÓzniejszymi zmianami)

zakładasię
z dniem1 września2010
roku publiczneprzedszkolepod nazw%
Publiczne Przedszkole

Samorządowe w Kokaninie

Załączniknr2
Do UchwałyNr XLVIil/229l|0
Rady Gminy Żę|azkow
z dnia25 czerwca2010r

STATUT
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA SAMoRZĄDowEGo
WKOKANINIE
Podstawa prawna :
1. Ustawazdnia7 wlześnia|991r. o systemie oświaty( t.j. z2004 rDz. U. Nr 256,poz
2572 z prÓźniejsrymi zmianami)
2. Rozporządzenie MEN z dnia 2| maja 2001-r. w sprawie ramowych statutrÓw
publicznego przedszkola oraz publicznych szkrÓł(Dz. U. Z 2001-r. Nr 6t poz. 624 z p6ź.
zmianami)
3. Ustawa z d|nia26 sĘcznia 1982 r. Karta Naucrycieta (tekst jednotity Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z pÓźn.zmianami)
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Spis treści:
Rozdział I - Postanowienia ogrÓlne
Rozdział II . Cele i zadania przedszkola
Rozdział III. organy przedszkola i ich kompetencje
Rozdział Iv. organizacja przedszkola
Rozdział v - Pracownicy przedszkola, ich zadania
Rozdział vI . Wychowankowie przedszkola, prawa' obowiązki
Rozdział vII- Postanowienia korflcowe
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R0ZDZIAŁ
Postanowienia ogÓlne :

I
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1. Publiczne Przedszkole Samorządowe w Kokaninie Zwanędalej ,,przedszkolem''jest
placowką publiczną.
2. Siedzibaprzedszkola majduje się w Kokaninie
3. organem prowadzącymptzedszkolejest Gmina Żę|azkow
4. NadzÓr pedagogiczny sprawuje Kuratorium oświaty w Poznaniu
5. Przedszkole posługujesię pieczątkąo treści: PublicznePrzedszkole Samorządowew
Kokaninie, 62.817 Że|azkÓw

R]OZDZIAŁ II
Cele i zadania przedszkola
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1. Cele i zadania przedszkola :
1) Celem przedszkolajest:
a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeristwaoraz
optymalnych warunkÓw dla prawidłowegorozwoju z wykorzystaniem jego
wrodzonegopotencjałui możliwościrozwoj owych;
b) stymulowanierozwoju wychowanka;
c) kształtowaniei rozwijanie aktywnościdziecka wobec siebie, innych ludzii
otaczającegoświata;
d) wspołdziałaniezrodzicami w celu ujednolicenia oddziaływariwychowawczych;
e) ptzygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej;
f) rcalizacja obowią7ku rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci w wieku 6
Iat;
2) Do zadań ptzedszko|a na|eią.
a)kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnegozdrowia i
bezpiecze stwa otaz rozwijanie ich Sprawnościruchowej;
moralnej oraz wzmacnianie
b) budzenie wtaŻliwościemocjonalneji świadomości
więzi uczuciow ej z rodziną
c) integrowanietreściedukacyjnych;
d) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej
inicjatywy;
e) nabywanie przez dziecko kompetencji językowej, a w tym nabywanie
umiejętnościczytania i kreśleniasymbo|i gtaficznych;
c i di agnostycznej dotyc zącej ro zwoj u wyc howanka ;
f) pro wa dzenie działa|noś
g) wspÓłpracaz poradniąpsychologiczno - pedagogicznąw celu udzie|aniadziecku
pomocy specjali sty cznej;
h) zapoznanie z historią regionu, kontakt ze sztuką mowa polską i tradycjami
naszegonarodu;
i) wspieranie dziecka uzdolnionęgo;
2 . P r zędszkole podejmuje pracę wyrÓ wn aw czą z dzieckiem wyk azuJącym defi cyty
rozwojowe.
a) korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznejjest dobrowolne t

nieodpłatne;
b) uczęszczaniedziecka nazajęcia specjalistycznewymaga zgody rodzicÓw;
c) w ptzedszkolu moze być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
mającena celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili
do momentupodjęcia nauki w szkole.
wykrycia nieprawidłowości
innowacyjnązgodnie z obowięującym
3. Przedszkole moŻeprowadzić działalność
rozporządzeniemMEN.
4. SposÓb sprawowaniaopieki nad dziećmi w czasie pobyu w przedszkolu.
1) Dziecko przebywającew przedszkolujest pod opieką navczyciela, ktÓra
organizuje im zabawy i zajęcia dydaktyczno - wychowawcze zgodnie Z programem
i miesięcznymplanem zajęć.
2) Dziecko uczęszczającena zajęciadodatkowe organizowanew przedszkolu jest pod
opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenietych zajęć.
3) Nauczyciel jest w pełniodpowiedziaIny zabezpieczętistwopowierzonych jej
dzieci, zapevtnia dzieciom pełnepoczucie bezpiecze stwa, zarÓwno pod względem
fizycznym jak i psychicznym.
4) W trakcie zajęć,poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują
nauczyciel i woźnaoddziałowa.
5) Wychowankowie sąubezpieczeni od następstwnieszczęśliwychwypadkÓw za
zgodąi na ŻyczenierodzicÓw. W przypadku braku zgody rcdzic składa
oświadczenieo nie korzystaniu z tego ubezpieczenia.
6) w przedszkolu nie są stosowane Żadnezabiegi lekarskiebez porozumienia z
rodzicami poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach.
7) W przypadkuwystąpieniau dziecka choroby zakaźnej,rodzicezobowiązani sądo
natychmiastowego zawtadomienia o tym dyrektora przedszkola.
8) Nauczyciel zobowiązanyjest natychmiastreagowaćna wszelkie dostrzeŻone
sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagroienie dla ich bezpieczętistwa.
9) w wypadkach nagłychwszystkie działaniapracownikowprzedszko|abez względu
na zahes ich obowiązkÓw słuzbowychw pierwszej kolejnościskierowane Sąna
zapewnieniebezpiecze stwa dzieciom.
l0)obowiązkiem nauczycielajest znajomości przestrzeganieprzepisÓw bhp, p.poŻ
otaz przepisÓw ruchu drogowego.
1l)Nauczyciele oraz inni pracownicy placowki powinni niezwłocznięzawiadomić
Dyrekto ra o w SZel ki ch do strzeŻonych zdar zeniach, no s zących znamiona
przestępstwalub stanowiących zagroŻeniedla zdrowiahlb Życia dzieci.
l2)Wycieczki i spacery pozateren przedszkolny powinny odbywać się przy udziale
wymaganejliczby opiekunÓw, zgodnie z Regulaminem spacerÓw i wycieczek
obowiąpującym w przedszkolu.
5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola.
1) Dzieci powinny być przyprowadzanei odbierane zptzedszkola osobiścięprzez
rodzicÓw (prawnych opiekunÓw), bądŹinnę osoby upowaznioneprzez rodzicÓw.
2) W przypadku odbierania dzieckaprzez inne osoby rodzice (prawni opiekunowie)
są zob ow ięani do przedstawienia stosownego upow aŻnienia.
3) Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialnośćprawną Za
bezpiecze stwo dziecka odbieranego z przedszko|a ptzez upoważnionąprzez nich
osobę.
4) Ro dzi ce przestrzeeają go dzin przyprow adzania i odbierania dzi eck a z pr zedszkola.
) Życzenie rodzicÓw dotyczącenie odbierania dzieckaprzęZjednego z rodzicÓw musi
być poświadczoneprzez orzeczenie sądowe.
6)Dziecko nalezy odebrać zptzedszkola do godziny ustanowionejw danym roku

przypadku nie odebrania
szkoln1.mza godzinęodbioru dzieck azprzedszkola. W
rodzicow o zaistniałym
.lziecka do godziny ustanowionej, nu,"iy,rel powiadamia
takcie orazzapewniadziecku opiekę do czasu przabycia rodzicÓw.
możnauzyskać
7l W przypadtu gdy pod wskazanym numerem telefonu nie
nauczyciel po
intbrmacjio .ni..;"'cupobyu rodzicÓw (prawnych opiekunÓw),
policji o niemożności
upł.vwie1 godziny moŻepowiadomienajbIizśzykomisariat
dziecka.
skontaktowania 'ię ' rodzicami (prawnymi opiekunami)
R:o.ZDZIAŁ III

Organy przedszkola i ich kompetencje
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1..organami przedszkolasą :
a) Dyrektor Przedszkola
b) Rada Pedagogtczna
c) Rada RodzicÓw
2. Dyrektor kieruje placÓwkąi reprezentujejąna zewnątrz.
w przedszkolu
1) Dyrektor jest [i.io*,,ikiem ,ikłud,p'a.y d\a zatrudnionych
nuuć,y"relii pracownikow nie będącychnauczycielami.
2) Dyrektor decYdujew sPrawach:
przedszkola;
u1,it,uaniania i zwalniania nauczycieli i innych pracownikÓw
nauczycielom i
b) przyznawania nagrÓd otaz wymierzania kar porządkowych
innym pracownikom Przedszkola;
pedagogicznej,w
c) występowaniaz wnioskiem, po zasięgnięciuopinii rady
pozostałych
sprawie- odznaczen, nagrÓd, wyiÓ Żniefydlanauc zycieli oraz
przedszkola;
pracownikow
.-1_ )---^1-+^a)
,
dyrektora t
stanowisko
powołaniana
Z
działaniawynikające
inne
*vt.onuje
przepi sÓ w szczegołowych.
3. Ra(aPe(agogiczna.
1) Rada peoańo! icznajest kolegialnym organem przedszkola w zakresie rea|\zacj\
jego statutowychzadan dotyczącychopieki, wychowania i kształcenia.
"zl
w składnaay pedagogicznejwchodząwszyscy nauczyciele zatrudnieniw
przedszkolu.
i ; P''.*odniczącym Rady Pedagogicznej j est dyrektor przedszkola.
..
4) Do kompetencji Rady Pedago gicznej naleŻy
a) zatwierdzanie planÓw pracy ptzedszkola;
b)zatwierdzanieregulaminÓwwewnętrznychprzedszkola;
c) podejmowanieuchwałw Sprawieinnowacji i eksperymentÓw pedagogicznych;
O) ustatlnie orga nizacii doskonalenia zawo dowe go nauczy cieli;
sj naAa pedagogicznaprzygotowujeprojekt statutu przedszkola orazjego zmian;
6) Rada Pedagogicznaopiniuje w szczegolności:
a) organizację przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć;
Uj *iiorki dyrektora o przyznanie nauczycielom odznacze , nagrod i innych
vtyroŻnieiy
.; p,opo zyi,cjedyrektora przeds zkolaw Sprawach przydziałl navczycielom stałych
prac i ząęÓ w ramach wynagrodzenia zasadniczego.
ł ; nuau pedagog iczna ustala regul amin swoj ej działalności.
4. Rada RodzicÓw.

l l Rada RodzicÓw jest społeczniedziałającymorganem rBrzecz przedszkola stanowiący
reprezentację rodzicÓw dzieci uczęszczających do p lacÓwki.
] ) Uczestniczy w zyciu przedszkola przyczyniając się do podnoszeniajakościpracy
placowki i zaspokajaniupotrzeb dzieci.
3 ) KompetencjeRady RodzicÓw:
a) uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogicznąprogramu wychowawczego lub
profi 1akty cznego prze dszkola;
b) opiniowanie programupoprawy efektywnościpracy przedszkola;
c) opiniowanie statutuprzedszkola,planu pracy otaz innowacji i eksperymentÓw
pedagogicznych;
4) W celu wspierania działalnoŚcistatutowejprzedszkola, rada RodzicÓw gromadzi
fundusze z dobrowolnych składekrodzicÓw oraz innych źrodeł'.
5) Rada RodzicÓw uchwala regulamin swojej działalności.
6) Zebrania Rady RodzicÓw odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednakniz dwa
razy w ciągu roku szkolnego.
5. Wszystkie organy przedszkola wspÓłdziałająze sobą w Sprawach wychowania i kształcęnia
dzieci.
1) Koordynatorem działaniaorganÓw przedszkola jest dyrektor ktÓry:
a) zapewniakaŻdemu z nich mozliwośćswobodnego dziaŁaniai podejmowania
decyzji w granicach swoich kompetencji;
b) umozl iwia ro związywanie sytuacji konfl iktolvych wewnątrz prze dszkola;
c) zapewnia bieŻącąwymi anę info rmacji pom iędzy organami prze dszkola o
podejmowanych i planowanych działaniachi decyzjach;
d) organizuj e spotkania przedstawiciel i organÓw przedszkola.
2) Nauczyciele utrzymują stałykontakt zrodzicami, udzielają rzete|nychinformacji na
temat dziecka,jego zachowania i rozwoju.
3) Rodzice maja prawo znaÓ zadania wynikające z rocznego planu pracy przedszko|a,
programÓw autorskichrealizowanych w grupach i planÓw miesięcznych.
4) WspołdziatanieorganÓw przedszko|ama na celu stworzeniejak najlepszych waruŃow
rozwoju wychowankom otaz podnoszeniejakościpracy placowki.
6. Rozwiązywanie sporÓw pomiędzy organami przedszkola.
1) Spory między Radą Pedagogicznaua Radą RodzicÓw w drodze negocjacji
r ozwiązuje Dyrekt or, uw zględniając zakresy kompetencji tych organÓw.
2) Sprawy Spornemiędzy RadąPedagogicznąua Dyrektorem oraz RadąRodzicÓW' &
Dyrektorem rozpatrujeorgan prowadzący lub nadzlr pedagogiczny.

RoZDZIAŁ Iv
Organizacj a przedszkola
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1. Podstawowąjednostką organizacyjną przedszkola jest oddział ztoiony z dzieci
Zgrupowanych według zb|iionego wieku.

$s

1. Rada Pedagogiczna ma prawo przyjąć inne zasady Zgrupowania dzieci w zaIeŻności
od potrzeb placÓwki i realizacji zał'oŻenprogramowych.
2. Liczba dzięci w oddziale nie moŻęprzel<raczać25.
3. Za dzieci w wieku ptzedszkolnym uwaza się takie, ktÓre w danym roku

ka|endarzowymosiągajątrzy |ata orazkoncząsześćlat. Nabor do poszczego|nych
grup odbywa się rocznikami.
ł. \\- szczego|nieuzasadnionych ptzypadkach do przedszkola moŻe uczęszczaćdziecko'
ktoreukoriczyło2,5 roku.
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I . Praca wychow awcza, dydaktyczna i opiekuricza prowadzonai est na podstawie:
podstawprogramowych opracowanychprzez MENiS, programu wychowania w
przedszkolu,wybranego zzestavtuprogramÓw przez Radę Pedagogiczną,programÓw
autorskich zatwierdzonychptzez Radę Pedagogiczną programu wychowawczego lub
profi lakty cznego przedszkola.
f . organizacjępracy w ciągu dnia określaramowy rozkładustalony przezdyrektora i
Radę Pedagogiczną.
3. Ramowy rozkładdnia uwzględnia wym aganiazdrowotne, higie niczne i jest
dostosowany do załoŻęnprogramowych.
4. Na terenie przedszkolajest organizowananauka religii.
5. Na ŻyczenierodzicÓw przedszkole organizuje zajęciadodatkowe takie jak : rytmika,
język angielski, gimnastykakorekcyjna, kurs tanca.Koszty tych zajęcw całości
pokrywają rodzice.
6. Czas zajęćdodatkowych dla dziecijest dostosowany do mozliwościrozwojolvych
dzieci biorących w nich udział.
a) 15 -20 minut dladzieci3 -4 - letnich
b) 30 minut dla dzieci 5 - 6 - letnich.
7. organizacja i terminy ZEęĆ dodatkowych ustalane sąprzez dyrektora przeds zko|a.

s7

Przedszko l e ni e po si ada o ddziałow zamiejscowych.
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I. Szczegołowa organizacjęwychowania i opieki w danym roku szkolnym określaarkusz
organizacjiprzedszkola opracowywany ptzez dyrektoro' W terminie podanym przęz
organ prowadzący.
2. Arkusz organizacji przedszko|a zatwierdza organ prowadzący
3. w arkuszu organizacji przedszkola określasię w szczego|ności: czas pracy
poszczegolnych oddziałow,liczbę pracownikow tącznie z \iczba stanowisk, ogÓlna
liczbę godzin finansowanychze środk
ow przydzielony ch przez organ prowadzący
przedszkole.

se

1. Ramowy rozkładdnia w przedszkolu ustala dyrektor na wniosek rady pedagogicznej i
uwzględnia on zasady ochrony zdrowia oraz higieny pracy.
2.w poszczegÓlnych grupachwiekowych, nauczyciele dostosowująramowy rozkład,dnia
odpowiednio do wieku, potrzeb oraz zainteresowa dzieci.
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1'.Przedszkole czynnejestwpełnym wymiarze godzin w godzinachod 6.30 do 16.00
2. Rok szkolny w przedszkolu rozpoczyna się i konczy zgodnie z ustaleniami MEN
podawanymi w zarządzeniu o organizacji roku szkolnego.
3. Dniami wolnymi od pracy zwychowankamiw przedszkolu sądni ustawowo wolne
od pracy oraz inne ustaloneprzez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
4. Dodatkowe dni wolne od pracy ustala dyrektor.
5. W czasie projektowanej przerry w pracy ptzedszkola istnieje mozliwość zapevtnienia
dzieciom rodzicÓw pracującychopieki innej placowki przedszkolnej Wznaczonej przez
organ prowadzący.
6. P rzedszkole moŻebyć miejScem nieodpłatnychpraktyk pedagog icznych dla studentÓw

. kandydatÓw na nauczycieli.
7. Zasady korzystania z wyŻywienia i wnoszenie opłat.
1) opłata zapoby dzieckaw przedszkolu składasię z opłatystałeji opłatyza
wyzywienie.
2) opłatę stałąza pobyt dziecka w przedszkolu ustala organ prowadzący.
3) Z pełnegowyŻywienia (3 posiłki)korzystĄądzieci przebywającew przedszkolu
przez 9 godzin.
4)Dziecirea|izujące podstawęprogramowąpodczaspobyu 5 _ godzinnegomają
mozliwo śćkorzystania z jednegoposiłku na Życzenie rodzicÓw.
5) Dzienną stawkę zywieniową ustala zespoł.dyrektorÓw przedszkoli w porozumieniu
Z otganęmprowadzącym po przęana|izowaniucen zywnościdostosowując je do
obowiązujących nonn żywieniołvych.
6) w przypadku nieobecnościdziecka w przedszkolu zwrotowi podlega dzienna
stawkazywieniowaliczona od drugiego dnia nieobecności,chyba ze nieobęcność
zostałazgłoszonaprzez rodzicÓw dzien wcześniej
7) opłata stałanie podlega zwrotowi bez względu na ilośćdni nieobecnościw
przedszkolu.
8) opłaty za wyzywienie pobieranesądo 20 _ tego kuŻdegomiesiąca przez
intendentaprzeds zkola.
9) od wpłatwnoszonych po terminie są naliczane ustawowe odsetki.

R0ZDZIAŁ v
Pracownicy przedszkola, ich zadania
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1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i innych navczycięIi oraz pracownikÓw
administracji i obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzanianalczycieli i innych pracowllikÓw, o ktÓrych
mowa w ust. 1 określająodrębneprzepisy.
3. obowiązki poszczegolnych pracownikÓw przedszkola określająich zakresy
obowiązkÓw.
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l.. Dyrektor przedszkola powierzakaŻdy oddział'dziecięcy opiece dwÓch nauczycieli
pracujących w układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
pracy wychowaulczej i jej skutecznościwskazanejest, aby
2. D|a zapewnieniaciągłości
nauczyciel prowadził swÓj oddziat ptzez wszystki e lata pobytu dzieci w przedszkolu.
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1. Nauczyciel prowadzi pracę wychowawczą' dydaktycznąi opiekuricza, jest
odpowiedzia|ny zajakośći wyniki tej pracy orazbezpieczeristwo powierzonego j"go
opiece dzieci.,
3. Godzina zajęcw przedszkolu trwa 60 minut.
4. Zadaniem nauczycielaprzedszkola jest :
a) planowa.i systematyczna rea|izacjatreściprogramowych z zastosowaniem
rÓznorodnych form i metod ptacy, inwencja w doborze treści,z wykorzystaniem
estetycznych, prawidłowo dobranych pomocy dydaktyczny ch.
b) otaczanie dzieci nieustannąopieką podczas zajęć,w przedszkolu i na terenie
przedszkolnym (poza terenem wzmoŻona opieka);
c) aktywizowanie dzieci, stwarzanie możliwoścido poznawania otaczającej

rueczywistości,troska o estetykępomieszczęn przedszkolnych;
d) prowad zenię zajęćwyrÓwnawczych z dziećmi wykazującymi zŃvtzenia sfer
rozwoj u, wspÓłpr aca ze specjali stami świadczącymikwal ifikowaną pomoc
psycholo giczno _ pedagogicznąuzdrowotną i inną.
5. nu.,.,y.i.t prowadzi dokumentacjęotaz obserwacje pedagogiczne dotyczącąoddziału
zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy Z pomocy merytorycznej i
metodyc znej ze strony dyrektora przeds zko|a oraz rady pedagogicznej, a takŻe
placÓwek i instytucji oświatowo_
wyspecjalizowanych w tym za\<resie
wychowawczych.
7. obowiązkiem navczycielajest systematycznedoskonalęnieswoich kwalifikacji
zawodowych.
8. Nauczyciel otaczaindywidualnąopiekąkażdegoze swoich wychowankÓw i utrzymuje
kontakt z ichrodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:
a) poznania i ustaleniapotrzeb rozwojolvych ich dzieci;
b) ustalenia form pracy w działaniachwychowawczych wobec dzieci;
przedszkola.
c) włączaniaich w działalność
9. Organizuje minimum dwa spotkania w roku szkolnym z rodzicami danej grupy.
10. Rodzice i navczyciele wspołpracujązesobąw Sprawachwychowania i kształcenia
dzieci.
1) Formami wspołdziałaniasąkontakty indywidualne, zajęciaotwarte, zebrania
grupowe rodzicÓw, aktualne informacje umieszczane na tablicy ogłoszeri
2) Nauczyciel zobowiązanyjest do udzielania rzetelnej informacji na temat dziecka,
j"go zachowania i rozwoju.
3) Uwagi i opinie na temat pracy przedszkola lub poszczegolnych pracownikÓw,
rodzic ma prawo przedł'oŻyćrudzie rodzicÓw lub bezpośredniodyrektorowi
przedszkola.
4) Stałespotkaniazrcdzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wyc howaw cze or ganizują nauczyci e1e po szc zegÓ l nyc h oddz i ałÓw.
5) Nauczyciele organizujązEęciaotwarte w celu : przedstawieniarodzicom sposobÓw
pracy nauczycielraz dziećmi, umozliwienia rodzicom obsęrwacji postępÓw dziecka
w rozwoju na tle grupy.
6) Na tablicach ogłoszen nabieŻącoeksponowanesą treściprogramowe dla
danej grupy orazjej dorobek plastyczno - konstrukcyjny.
7) Na pierwszym zebtaniuogÓlnym rodzice są informowani o prawie do
przekazywania opinii na temat pracy przedszkola do organu sprawującego nadzÓr
pedagogiczny.

R:0ZDZIAŁ vI
Wychowankowie przedszkolao prawa' obowiązki
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1. Do przedszkola uczę szczajądzieci w wieku od 3 do 6 lat.
f . w przypadku odroc zenia obowiązku szkolnego' do przedszkola moŻe uczęszczać
dziecko, ktÓre nie ukoriczyło 10 lat i posiada orzeczenieporadni.
3.Przedszkole przeprowadzarekrutacjęw oparciu o zasadępowszechnej dostępności.
4. Terminy izasady przyjęć dzieci do przedszkola określaorgan prowadzący w

stosownym dokumencie.
5. SzczegÓłowe zasady przyjmowania dzięci do przedszkola:
1) Do przedszko|aprzyjmowane sądzieci z terenu Gminy Ze|azkow
2) Pierwsze stwo przysługuje:
a) dzieciom sześcioletnim
b) aktualnym wychowankom
c) dzieciom matek lub ojcÓw (opiekunÓw)samotnieje wychowujących;
d) dzieci om z rodzin zastępczych;
e) rodzeristwu dzięcka aktualnie vczęszczającego do przedszkola.
3) rada pedagogicznamoŻe przyjąćuchwałęo zmianie kryerilw przyjęć do
przedszkola.
4) Przyjmowanie dzieci do przedszkola w ciągu roku szkolneg o uzaleŻnionejest od
ilościwolnych miejsc. Przyjęć,dokonuje dyrektor.
6. Dyrektor i rada pedagogicznamoŻępodjąćuchwałęo skreśleniuzlisty dzieci
przyjętych do ptzedszkola w przypadku:
l) nie zgłoszeniasię dzieckado przedszkola w ciągu 14 dni, od daty zapisu;
f) nie wywią7ania się rodzicÓw z op|atustalonychprzez rodzicÓw;
3) nie dostosowaniasię dziecka do grupy rÓwieśniczeji regułprzedszkolnych
(dolegliwośćp sychofizyczna dziecka);
4) podania w karcie informacyjnej nieprawdziwych danych dotyczących schorzefl
psychofi z! cznych dzi ecka;
ego ni eprze strze ganiaprzez rodzi cÓ w załoŻei statutowych ;
5) r uŻąc
RIoZDZ.IAŁ vII

Postanowienia koricowe
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1. Przedszkole ptowadzi i przechowujedokumentacjęzgodnie z odrębnymi przepisami
2. Zasady gospodarki finansowej i materiatowejprzedszkola określająodrębneprzepisy
ustalana przez organ prowadzący.
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StatutPublicznego Przedszkola Samorządowegow Kokaninie wchodziw iycie z dniem
uchwalenia .

PRzĘwo

RADY Gil{

