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Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1  

1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) Przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole przy Parafii 

Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego; 

2) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017 r. poz.59); 

3) ustawie o systemie oświaty - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty ( Dz.U. z 2016r. poz.1943 z późn. zm.); 

4) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola przy Parafii 

Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego; 



Statut Przedszkola Parafialnego w Zawierciu Strona 2 z 14 
 

2 
 

5) Dyrektorze i Radzie Pedagogicznej – należy przez to rozumieć organy działające  

w Niepublicznym Przedszkolu przy Parafii Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego; 

6) wychowankach – należy przez to rozumieć wychowanków Niepublicznego Przedszkola 

przy Parafii Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego; 

7) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka; 

8) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Parafię Katolicką  

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu; 

9) organie sprawującemu nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Kuratora 

Oświaty.  

§ 2 

1. Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego jest 

przedszkolem niepublicznym w rozumieniu ustawy. 

2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku przy ul. Lwowskiej 1 w Zawierciu. 

3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Parafia Katolicka pw. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, która ma siedzibę w budynku przy ul. Lwowskiej 1 A w Zawierciu. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Katowicki Kurator Oświaty. 

5. Przedszkole, jako placówka wychowania katolickiego podlega zgodnie z kanonem  

806 K.P.K. nadzorowi Arcybiskupa Metropolity Częstochowskiego. 

6. Przedszkole posiada nazwę w brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Katolickiej 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu oraz nazwę skróconą: Przedszkole 

Parafialne w Zawierciu. 

7. Ustalona nazwa używana jest na pieczęciach w pełnym brzmieniu: Niepubliczne Przedszkole 

przy Parafii Katolickiej pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego bądź w brzmieniu skróconym: 

Przedszkole Parafialne w Zawierciu na pieczęciach. 

§ 3 

1. Organ prowadzący odpowiada za działalność przedszkola.  

2. Do zadań organu należy w szczególności:  

1) nadanie Przedszkolu statutu, 

2) opracowanie i zatwierdzenie regulaminu wynagrodzeń pracowników i dokonywanie 

zmian w regulaminie,  

3) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Przedszkola, 

4) nadzór nad całokształtem działalności przedszkola, 

5) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym Przedszkola; 
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6) organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi Przedszkola; 

§ 4 

1. Przedszkole jest jednostką niepubliczną. 

2. Przedszkole używa pieczęci o treści:  

Niepubliczne Przedszkole przy Parafii Katolickiej 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego 

ul Lwowska 1, 42-404 Zawiercie 

lub: 

Przedszkole Parafialne 

w Zawierciu. 

3. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych w odrębnych 

przepisach. 

4. Przedszkole ma charakter katolicki.  

Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola 

§ 5 

Celem Przedszkola jest zapewnienie dzieciom korzystania z wychowania przedszkolnego, w tym 

umożliwienie realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego. 

§ 6 

1. Do zadań Przedszkola należy: 

1) organizowanie oddziałów, do których uczęszczają dzieci o zbliżonym wieku,  

z uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności, 

2) zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym 

środowisku, 

3) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola w oparciu  

o obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

4) umożliwienie realizacji programu wychowania przedszkolnego dostosowanego  

do indywidualnych możliwości dziecka, 

5) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się  

w tym, co jest dobre a co złe; 

6) wychowanie religijne i moralne dzieci w oparciu o chrześcijańską koncepcję osoby, głoszoną 

przez Kościół Katolicki,  

7) kształtowanie postawy chrześcijańskiej, 

8) przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 
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2. Szczegółowe zadania Przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy 

Przedszkola. 

§ 7 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy oraz ustawy  

o systemie oświaty, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz 

Konwencji o Prawach Dziecka poprzez organizowanie przez nauczycieli pracy z dziećmi, 

zespołowo lub indywidualnie, w oparciu o podstawę programową wychowania 

przedszkolnego, z wykorzystaniem zróżnicowanych metod i form pracy z dzieckiem 

zaczerpniętych z różnorodnych koncepcji pedagogicznych. 

2. Przedszkole organizuje wychowanie religijne zgodnie z zarządzeniem organu prowadzącego. 

 

Rozdział 3 

Opieka nad dziećmi 

§ 8 

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań  

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz  

w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola, 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego, 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 

4) współpracuje z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi oraz poradniami 

specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną. 

§ 9 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Przedszkola i są odpowiedzialni za ich 

bezpieczeństwo w drodze do Przedszkola i z Przedszkola do domu.  

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, upoważnioną na piśmie 

przez rodziców. 

3. W razie nieodebrania dziecka w ustalonym czasie nauczyciel zapewnia mu opiekę, próbuje 

nawiązać kontakt z rodzicami. 

4. W przypadku, gdy nie można porozumieć się z rodzicami, nauczyciel zawiadamia policję.  

5. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka z Przedszkola, w przypadku, kiedy zachowanie 

rodziców wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających. 
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§ 10 

1. Do Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych: 

1) w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych nauczyciel podejmuje kontakt  

z rodzicami w celu odebrania dziecka z Przedszkola; 

2) powiadomieni Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka  

z Przedszkola. 

2. W Przedszkolu nie wykonuje się żadnych zabiegów lekarskich, poza udzieleniem pomocy  

w nagłych wypadkach. 

3. W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia dziecka, Przedszkole wzywa pogotowie 

ratunkowe i powiadamia rodziców. 

4. W Przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani też 

samodzielnego podawania farmaceutyków.  

§ 11 

1. O odebraniu dziecka przez rodziców lub osobę upoważnioną po wyznaczonym czasie, 

nauczyciel zobowiązany jest do poinformowania o tym Dyrektora Przedszkola. 

2. W sytuacji, gdy dziecko nie zostało odebrane z Przedszkola w wyznaczonym czasie, 

nauczyciel podejmuje następujące działania: 

1) kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka; 

2) w przypadku braku kontaktu telefonicznego z rodzicami przez okres jednej godziny 

oczekuje z dzieckiem na rodziców lub upoważnioną do odbioru dziecka osobę; 

3) jeżeli w tym czasie rodzice lub upoważniona do odbioru dziecka osoba nie zgłoszą się  

po dziecko, nauczyciel powiadamia Policję. 

3. Dziecka nie wydaje się rodzicom lub upoważnionej osobie, pozostającej pod wpływem 

alkoholu lub innego środka odurzającego. 

4. Przedszkole ma prawo odmówić rodzicowi, wobec którego sąd wydał orzeczenie  

o ograniczeniu lub pozbawieniu władzy rodzicielskiej, odebrania dziecka z Przedszkola.  

 

Rozdział 4 

Formy współdziałania z rodzicami 

§ 12 

1. Przedszkole oferuje rodzicom następujące formy współdziałania:  

1) konsultacje pedagogiczne - w miarę bieżących potrzeb; 

2) zebrania ogólne i oddziałowe organizowane, co najmniej trzy razy w roku szkolnym; 

3) dni otwarte; 
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4) pogadanki w zakresie zagadnień interesujących rodziców, rozwiązywania problemów 

wychowawczych;  

5) kontakty indywidualne; 

6) zajęcia otwarte dla rodziców; 

7) spotkania okolicznościowe z okazji uroczystości przedszkolnych; 

8) wycieczki, festyny; 

2. Rodzice mają możliwość otrzymania informacji o dziecku w godzinach pracy Przedszkola  

w sposób bezpośredni. 

 

Rozdział 5 

Organy Przedszkola 

§ 13 

Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

§ 14 

1. Do zadań Dyrektora należy kierowanie Przedszkolem, organizowanie procesu wychowawczo 

– dydaktycznego i opiekuńczego, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli i innych 

pracowników Przedszkola, przewodniczenie radzie pedagogicznej, organizowanie opieki nad 

dziećmi, sprawowanie nadzoru pedagogicznego. 

2. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień i obowiązków Dyrektora Przedszkola 

określa organ prowadzący. 

§ 15 

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. 

2. Do zadań Rady należy: 

1) planowanie i organizowanie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej Przedszkola, 

2) okresowe i roczne analizowanie i ocenianie stanu wychowania, nauczania i opieki oraz 

organizacyjnych i materialnych warunków pracy Przedszkola, 

3) organizowanie wewnętrznego samokształcenia i upowszechnianie nowatorstwa 

pedagogicznego, 

4) współdziałanie z innymi organami Przedszkola. 

3. Kompetencje oraz szczegółowy zakres uprawnień Rady określa Regulamin Rady 

Pedagogicznej Przedszkola. 
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§ 16 

1. Organy Przedszkola mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich 

kompetencji. 

2. Organy Przedszkola są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji 

celów i zadań Przedszkola. 

3. Spory między organami rozstrzyga Dyrektor poprzez: 

1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron; 

2) wyjaśnienie istoty nieporozumień; 

3) podjęcie decyzji rozstrzygającej. 

4. W sprawach nierozstrzygniętych przez Dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności  

od przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

5. Rozstrzygnięcie organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

Rozdział 6 

Organizacja pracy Przedszkola 

§ 17 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci  

w zbliżonym wieku. 

2. Zasady doboru dzieci do oddziału powinny uwzględniać potrzeby, zainteresowania  

i uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności.  

3. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25. 

4. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w Przedszkolu trwa 60 minut. 

5. Czas trwania zajęć prowadzonych w Przedszkolu, w tym zajęć dodatkowych dostosowuje się 

do możliwości rozwojowych dzieci: 

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15 minut; 

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

6. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym dokumentuje się 

przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej z dziećmi w danym roku szkolnym. 

7. W Przedszkolu mogą być prowadzone inne dzienniki zajęć uzasadnione koniecznością 

dokumentowania przebiegu nauczania. Sposób ich dokumentowania określają odrębne 

przepisy. 

8. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący, na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej. 

 



Statut Przedszkola Parafialnego w Zawierciu Strona 8 z 14 
 

8 
 

§ 18 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza jest prowadzona na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego, uwzględniającego podstawę programową wychowania 

przedszkolnego. 

2. Do realizacji zadań statutowych placówka posiada sale zajęć, szatnię, łazienkę, kuchnię, 

stołówkę, plac zabaw. 

§ 19 

1. Organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora Przedszkola. 

2. Arkusz organizacji Przedszkola zatwierdza osoba prowadząca Przedszkole. 

3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności: 

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, 

2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników niepedagogicznych. 

§ 20 

1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora 

Przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia  

i higieny. 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele ustalają szczegółowy rozkład  

dla swojego oddziału, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

3. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego. 

4. Szczegółowy rozkład dnia - w miarę potrzeby - może ulec zmianie w ciągu dnia. 

§ 21 

1. Rekrutacja do Przedszkola prowadzona jest w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności 

brane są pod uwagę kryteria ustawowe, a następnie kryteria wynikające z zarządzenia organu 

prowadzącego. 

3. Termin i zasady rekrutacji oraz kryteria dodatkowe przyjęcia dzieci do Przedszkola określa 

corocznie organ prowadzący. 

4. Dyrektor może dokonywać przyjęć do Przedszkola w trakcie całego roku w miarę 

posiadanych miejsc. 

§ 22 

1. Dyrektor Przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków  

w przypadku: 
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1) niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu  

i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, 

jakimi dysponuje; 

2) uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia 

zasad oddziaływania wychowawczego; 

3) braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  

podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej. 

2. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola. 

4. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub 

przesyła na adres podany przez rodziców. 

§ 23 

1. W przypadku zaległości we wpłacie opłaty stałej za okres jednego miesiąca, Dyrektor 

Przedszkola po uprzednim bezskutecznym wezwaniu rodziców dziecka do zapłaty, wykreśla 

dziecko w drodze decyzji administracyjnej z rejestru dzieci Przedszkola. 

2. W przypadku wykreślenia z rejestru dziecka odbywającego roczne przygotowanie 

przedszkolne z powodów określonych w ust.1, dziecko to kierowane jest z urzędu  

do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, w  obwodzie, której dziecko 

zamieszkuje. 

3. Informację o wykreśleniu dziecka z rejestru dzieci Przedszkola i obowiązku realizacji przez 

nie rocznego przygotowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w szkole 

podstawowej w formie pisemnej Dyrektor Przedszkola przekazuje rodzicom. 

4. Podstawę do wykreślenia dziecka z rejestru dzieci Przedszkola stanowi także: 

1) rezygnacja rodzica z usług Przedszkola; 

2) zakwalifikowanie dziecka do innej formy wychowania i opieki; 

3) umieszczenie dziecka w innym przedszkolu (np. w wyniku przeprowadzonej rekrutacji); 

4) niezgłoszenie się dziecka w okresie dwóch tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego. 

 

Rozdział 7 

Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność 

§24 

1. Środki finansowe przeznaczane na działalność Przedszkola pochodzą z:  
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1) opłat rodziców i opiekunów (opłata stała) dzieci uczęszczających do Przedszkola, 

2) dotacji z budżetu gminy ustalanych na podstawie odrębnych przepisów, 

3) darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola, 

4) środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przez organ prowadzący. 

§ 25 

1. Zasady odpłatności rodziców za pobyt dziecka w Przedszkolu i korzystanie z wyżywienia 

reguluje cennik usług, który podaje się do wiadomości rodzicom.  

2. Warunki korzystania z wyżywienia w Przedszkolu, w tym wysokość opłat za posiłki ustala 

Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

3. Opłata za Przedszkole wnosi się zgodnie z zasadami określonymi przez umowę cywilno-

prawną podpisywaną na początku roku szkolnego pomiędzy rodzicami i Dyrektorem 

Przedszkola. 

4. Rezygnacja z Przedszkola odbywa się na zasadach określonych w umowie cywilno-prawnej. 

 

Rozdział 8 

Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola  

§ 26 

1. W Przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjno-obsługowych. 

2. Nauczycieli oraz pracowników, o których mowa w ust.1, zatrudnia i zwalnia z zachowaniem 

odrębnych przepisów Dyrektor Przedszkola. 

3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według 

potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego. 

4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych 

określa Dyrektor Przedszkola w zakresach czynności. 

§ 27 

1. Do zadań nauczyciela w szczególności należą:  

1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas zajęć dydaktycznych, wycieczek, 

wyjazdów, imprez;  

2) przebywanie z dziećmi w trakcie zajęć dydaktycznych;  

3) dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt przedszkola;  

4) zapewnienie higienicznych warunków pracy;  

5) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu  

Regulaminem wycieczek i spacerów. 

2. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, m.in.:  
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1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i planów pracy; 

2) udziela rodzicom rzetelnych informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie 

dzieci, w szczególności dzieci o specyficznych potrzebach edukacyjnych; 

4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci. 

3. Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o wybrany program 

wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość, m.in.:  

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania; 

2) dąży do pobudzania aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej;  

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz 

otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej;  

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka;  

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy;  

6) realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania 

dzieci. 

4. Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci:  

1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności;  

2) prowadzi pracę wyrównawczo-kompensacyjną; 

3) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

opiekę zdrowotną i inne formy pomocy; 

4) przeprowadza diagnozę przedszkolną w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej 

szkoły podstawowej;  

5) dokonuje analizy dojrzałości szkolnej dziecka i wydaje stosowną informację rodzicom. 

5. Prowadzi dokumentację zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami; 

6. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora 

Przedszkola wynikające z działalności Przedszkola. 

§ 28 

1. Nauczyciel ma prawo do wyboru programu wychowania przedszkolnego, który przedstawia 

Dyrektorowi.  

2. Nauczyciel ma prawo do opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego.  
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§ 29 

1. Nauczyciel jest zobowiązany systematycznie podnosić swoją wiedzę i umiejętności poprzez:  

1) udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego; 

2) samokształcenie;  

3) pomoc merytoryczną ze strony Dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów;  

4) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami;  

5) aktywny udział w naradach szkoleniowych Rady Pedagogicznej.  

§ 30 

1. Pracownicy niebędący nauczycielami zatrudnieni w Przedszkolu to: 

1) pomoc nauczyciela; 

2) kucharka 

3) intendent 

2. W Przedszkolu mogą być tworzone inne stanowiska pracy, niewymienione w ust. 1, jeżeli 

zaistnieje potrzeba wynikająca ze zmian. 

3.  Pracownicy zobowiązani są do współdziałania z nauczycielami i wspomagania ich  

w realizacji zadań wychowawczo-opiekuńczych dla dobra dziecka. 

4. Szczegółowy zakres czynności dla poszczególnych stanowisk pracy ustala Dyrektor 

Przedszkola, kierując się organizacją i potrzebami placówki. 

5. Każdy pracownik zobowiązany jest do: 

1) dbałości o mienie Przedszkola; 

2) współpracy z innymi pracownikami, dbania o dobrą atmosferę pracy; 

3) przestrzegania przepisów bhp i dyscypliny pracy; 

4) powiadamiania Dyrektora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach związanych 

z działalnością Przedszkola; 

5) przechowywania przedmiotów zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu w miejscu 

niedostępnym dla dzieci. 

6) do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nieujawniania danych stanowiących dobra 

osobiste dzieci i ich rodziców.  

Rozdział 9 

Prawa i obowiązki dzieci 

§ 31 

1. Dziecko ma prawo do: 

1) podmiotowego i życzliwego traktowania; 

2) akceptacji takim, jakie jest; 
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3) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju; 

4) kontaktów z dziećmi i dorosłymi; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabaw; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczone; 

7) zdrowego, urozmaiconego jedzenia; 

8) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej. 

2. Do obowiązków dziecka należy: 

1) przestrzeganie ustalonych reguł współżycia w grupie; 

2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i zdrowia; 

3) przestrzegania higieny osobistej; 

4) poszanowanie godności  rówieśników i dorosłych; 

5) pełnienie dyżurów; 

6) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych w miarę swoich możliwości. 

 

Rozdział 10 

Prawa i obowiązki rodziców  

§ 32 

1. Rodzice mają w szczególności prawo do: 

1) znajomości zamierzeń pracy wychowawczo-dydaktycznej; 

2) rzetelnej informacji o dziecku i jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie;  

3) pomocy ze strony Przedszkola w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  

4) uzyskiwania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno-pedagogiczną;  

5) zgłaszania wniosków dotyczących doskonalenia procesu edukacyjnego; 

6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola; 

7) wnioskowania do Dyrektora o zorganizowanie na terenie Przedszkola zajęć 

dodatkowych; 

8) otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnie z potrzebami 

dziecka i rodziców; 

9) udziału w organizowanych przez Przedszkole zajęciach otwartych, uroczystościach, 

zgodnie z obowiązującym harmonogramem i kalendarzem imprez; 

10)  wyrażania opinii na temat sposobu organizacji i prowadzenia żywienia oraz ramowego 

rozkładu dnia. 

2. Na rodzicach dzieci uczęszczających do Przedszkola spoczywa obowiązek:  
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1) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu; 

2) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie;  

3) uczestniczenia w zebraniach ogólnych i oddziałowych; 

4) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych;  

5) terminowego regulowania należności za korzystanie z usług Przedszkola. 

 

Rozdział 11 

Postanowienia końcowe 

§ 33 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Przedszkole jest jednostką niepubliczną i prowadzi gospodarkę finansową zgodnie  

z odrębnymi przepisami. 

3. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają zastosowanie przepisy ogólne ustawy - Prawo 

oświatowe, ustawy o systemie oświaty i akty wykonawcze do ustawy. 

4. Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem 27 listopada 2017 r.  

5. Z dniem wejścia w życie niniejszego statutu traci moc dotychczas obowiązujący statut. 

 

Niniejszy Statut został uchwalony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Przedszkola,  

w dniu 21 listopada 2017 r.  

Za zgodność z protokołem Rady Pedagogicznej z dnia 21 listopada 2017 r. 

 

Dyrektor przedszkola 

 

 

Zawiercie, dnia 22 listopada 2017 r. 

 

Zatwierdzam znowelizowany Statut Niepublicznego Przedszkola przy Parafii Katolickiej 

pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Zawierciu. 

 

Organ prowadzący 


