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Załącznik Nr 1/2021 r. do Uchwały Nr 1/2020 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 443 
w Warszawie z dnia 17 listopada 2020 r. 

STATUT 

Przedszkola nr 443 w Warszawie 

ul. Parowcowa 53 

02 – 440 Warszawa 

 

 
WARSZAWA, 17 listopada 2020 r. 

 

Zastosowane pojęcia 

Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1. Przedszkolu Nr 443, Przedszkolu lub Placówce – należy przez to rozumieć Przedszkole Nr 

443 w Warszawie; 

2. Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. 

U. Z 2017 r., poz. 59) 

3. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Nr 443 w Warszawie. 

4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy 

działające w Przedszkolu Nr 443 w Warszawie; 

5. Wychowankach – należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Przedszkola Nr 443 w 

Warszawie. 

6. Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców, opiekunów prawnych oraz osoby 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

7. Grupie lub oddziale – należy przez to rozumieć podstawową jednostkę organizacyjną 

Przedszkola Nr 443 w Warszawie opisaną w arkuszu organizacyjnym; 

8. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Miasto Stołeczne Warszawę; 

9. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

 

Podstawy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 

2017 r. poz. 60) 

2. Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. -Prawo Oświatowe (Dz. U. Z 2017 r. poz. 59) 
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3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. Z 2017 r. poz. 1189, 2203) 

4. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 2017 r. poz. 2198, 2203, 

2361) 

5. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie ogólne ONZ z dnia 20 

listopada 1989 r. (Dz. U. Z 1991 r. nr 120, poz. 526 z późn. zm.) 

6. Właściwe, szczegółowe rozporządzenia ministra właściwego do spraw oświaty, regulujące 

funkcjonowanie placówek oświatowych. 

7. Właściwe uchwały Rady m. st. Warszawy i zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy 

dotyczące Przedszkola Nr 443 w Warszawie. 

 

 

§ 2 

 

Status Przedszkola 

1. Przedszkole nr 443 w Warszawie, ul. Parowcowa 53 jest przedszkolem publicznym, które: 

prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego, przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych 

przepisach. 

2. Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole nr 443 w Warszawie, ul. Parowcowa 53. 

3. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu: Przedszkole Nr 443, ul. 

Parowcowa 53, 02 – 440 Warszawa, NIP 522, 318 44 36, REGON 385 161 940. 

3. Przedszkole jest jednostką budżetową finansowaną przez Miasto Stołeczne Warszawa. 

4. Siedziba Przedszkola mieści się w Warszawie, przy ul. Parowcowej 53 w wolnostojącym 

budynku. 

5. Organem prowadzącym Przedszkole jest m.st. Warszawa z siedzibą w Warszawie przy 

 pl. Bankowym 3/5. 

6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty. 

7. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 

8. Czas pracy Przedszkola Nr 443 ustalony jest przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora 

przedszkola, w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców. 

9. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  
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Rozdział 2 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§ 3 

1. Przedszkole Nr 443 realizuje cele i zadania określone w Ustawie Prawo Oświatowe oraz 

przepisach wprowadzających i wydanych na jej podstawie, a w szczególności w  podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Przedszkole Nr 443 w szczególności: 

1)  zapewnia dzieciom bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę; 

2) realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową 

wychowania przedszkolnego; 

3)  wspomaga indywidualny rozwój dziecka; 

4)  wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka oraz przygotowaniu go do nauki w szkole; 

5)  dokonuje analizy i oceny gotowości dzieci do podjęcia nauki w szkole; 

6)  udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej współpracując z Poradnią Nr 22 przy 

ul. Malowniczej 31. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i 

nieodpłatne. 

7) kształtuje i rozwija otwartą postawę dziecka wobec otaczającej rzeczywistości w poczuciu 

tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez: 

• zacieśnianie więzi z otoczeniem kulturowym i rozbudzenie tożsamości narodowej; 

• pobudzenie aktywności i wyobraźni w celu ochrony dzieł sztuki i dziedzictwa kulturowego; 

2. Przedszkole realizuje zadania poprzez: 

1) tworzenie dzieciom przyjaznych i bezpiecznych warunków kształcenia, wychowania i opieki; 

2) uwzględnianie w swojej działalności indywidualnych potrzeb emocjonalnych i poznawczych 

dzieci, zapewnienie im bezpieczeństwa i możliwości rozwoju; 

3) stosowanie systemu pomocy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – zapewnienia 

dzieciom nieharmonijnie lub wolniej rozwijającym się dostępu do dodatkowych zajęć w postaci 

tworzenia indywidualnych programów profilaktycznych i zajęć wyrównawczo – dydaktycznych; 

4) wspomaganie w rozwoju uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych 

dzieciom w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. 

5) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w 

nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek. 

6) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z 

dziećmi i dorosłymi. 

7) Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dziecka o 

zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych. 

8) dostarczanie dzieciom pozytywnych wzorców zachowania i postępowania poprzez: 

• stwarzanie okazji do naśladownictwa zachowań osób dorosłych; 

• organizowanie kodeksów i umów, omawianie ich z dziećmi oraz zachęcanie do 

respektowania postanowień w nich ujętych; 

• organizowanie zabaw orientacyjno – porządkowych, których celem nadrzędnym jest 

przestrzeganie znaków umownych; 

• zachęcanie dzieci do tworzenia własnych kodeksów zachowania. 
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9) dostosowanie metod pracy do wieku i naturalnej aktywności dzieci; 

• kierowanie procesem wychowawczym tak, aby wyzwalać własną aktywność dziecka 

przejawiającą się w zabawie, twórczości plastycznej, zainteresowaniach poznawczych i 

rozwoju ruchowym odpowiednim do wieku dziecka: 

• organizowanie różnorodnych stałych i okresowych kącików tematycznych dostosowanych 

do wieku dziecka, np. kącik artystyczny, czytelniczy, konstrukcyjny, ekologiczny itp.  

• realizowanie programów dydaktycznych z celami określonymi dla danej grupy wiekowej. 

10) umożliwienie dzieciom poznawania świata w jego jedności i złożoności oraz rozbudzanie 

ciekawości poznawczej; 

• zachęcanie dzieci do poszukiwania własnych rozwiązań poprzez stwarzanie okazji do 

doświadczeń poszukujących, pomaganie dzieciom w dochodzeniu do rozwiązania problemu. 

• Wprowadzanie dzieci w świat matematyki poprzez liczenie, przeliczanie i doświadczanie 

złożoności liczb w naturalnym świecie, stosowanie odrębnych programów matematycznych. 

• Preferowanie samodzielnego i twórczego myślenia oraz działania dziecka w zetknięciu się z 

problemem czy tematem. 

• Stwarzanie warunków do fizycznego rozwoju dziecka prowadząc gimnastykę ze 

szczególnym uwzględnieniem ćwiczeń zapobiegającym wadom postawy. 

• Rozwój zainteresowań przyrodniczych poprzez kontakt z przyrodą podczas pobytu w 

ogrodzie przedszkolnym oraz podczas organizacji spacerów i wycieczek. 

• Zainteresowanie dzieci światem sztuki i plastyki poprzez udział w licznych działaniach i 

projektach plastycznych, technicznych, kulturalnych. 

• Szczególną dbałość o kształtowanie świadomości zdrowotnej dzieci oraz nawyków dbania o 

własne zdrowie w codziennych sytuacjach w Przedszkolu i w domu. 

11) współdziałanie z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dziecka; 

12) objęcie, w miarę możliwości, wsparciem materialnym rodziny w trudnych sytuacjach 

bytowych poprzez współpracę z ośrodkiem pomocy społecznej; 

13) stałe podnoszenie jakości pracy Przedszkola w następujących formach: 

a) uczestnictwo nauczycieli i innych pracowników Przedszkola w różnych formach 

doskonalenia zawodowego; 

b) systematyczne unowocześnianie bazy Przedszkola; 

c) systematyczne badanie poziomu osiągnięć dzieci; 

d) monitorowanie i ewaluacja poziomu oraz efektywności pracy Przedszkola; 

e) współpraca z rodzicami dzieci, badanie ich opinii i oczekiwań. 

14) Przedszkole zapewnia rodzicom: 

• przekazanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków i 

zakresu działań wspomagających i wychowawczych; 

• pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji 

specjalistycznej; 

• wspomaganie w wychowaniu dziecka i podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacyjnym; 

• możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami i specjalistami; 

• możliwość czynnego udziału w życiu Przedszkola (zajęcia otwarte, warsztaty edukacyjne, 

uroczystości, konkursy rodzinne, spotkania grupowe i indywidualne). 

15) Na wniosek Rady Pedagogicznej w Przedszkolu może być prowadzona działalność 

innowacyjna i eksperymentalna. 
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16) Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w Przedszkolu 

oraz w czasie poza przedszkolem poprzez: 

• zapewnienie wychowankom stałej opieki ze strony pracowników pedagogicznych i 

obsługowych w trakcie zajęć organizowanych w Przedszkolu oraz poza przedszkolem, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• zapewnienie odpowiedniej obsady pracowników pedagogicznych i obsługowych (zgodnie z 

arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący); 

• zobowiązanie nauczycieli do stałej kontroli sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych ze 

względu na bezpieczeństwo dzieci; 

• realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w niniejszym Statucie; 

• opracowanie, na podstawie obserwacji, miesięcznych planów pracy nauczyciela, który 

uwzględnia: równomierne i różnorodne rozłożenie zajęć w ciągu dnia oraz organizację 

zabawy, nauki i wypoczynku opartej na rytmie dnia, czyli powtarzających się 

systematycznie fazach, które pozwalają dziecku na stopniowe zrozumienie pojęcia czasu 

dając przez to poczucie bezpieczeństwa. 

• Odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń. 

• Oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 

• prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami 

zajmującymi się ruchem drogowym; 

• kontrolę obiektu pod względem bezpieczeństwa min. raz w roku i zawsze po dłuższej 

przerwie spowodowanej wyłączeniem pracy przedszkola. 

• Umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji przedszkola; 

• oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób widoczny i trwały; 

• zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych uniemożliwiając bezpośrednie wtargnięcie na 

jezdnię; 

• ogrodzenie terenu przedszkola; 

• monitorowanie ciągów komunikacyjnych i terenu wokół przedszkola; 

• wyposażenie pomieszczeń w apteczki; 

• dostosowanie mebli do wzrostu dzieci; 

• zapewnienie odpowiedniej liczby personelu do opieki nad dziećmi podczas imprez 

masowych i wycieczek; 

• przeszkolenie nauczycieli i pracowników obsługi w zakresie udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej; 

• organizację zastępstw za nieobecnego nauczyciela. 

Przedszkole realizuje zadania we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami systemu oświaty; 

4) instytucjami kultury; 

5) organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego, w szczególności na rzecz dzieci oraz w zakresie edukacji, oświaty i wychowania. 
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Rozdział 3 

 

Organy Przedszkola  

§ 4 

Organami Przedszkola są: 

1) Dyrektor; 

2) Rada Pedagogiczna: 

3) Rada Rodziców. 

 

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą 

być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu organizowanego przez organ prowadzący. 

 

§ 5 

Dyrektor Przedszkola 

 

1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami; 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących; 

5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola i ponosi odpowiedzialność 

za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową 

i gospodarczą obsługę Przedszkola; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez Przedszkole; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w Przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowanka; 

10) współpracuje z pielęgniarką, lekarzem i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną 

opiekę zdrowotną nad dziećmi; 

11) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność przetwarzania 

danych osobowych przez Przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych; 

12) przewodniczy Radzie Pedagogicznej; 

13) wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w zakresie jej kompetencji 

stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ 

prowadzący Przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny: 
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14) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników 

niebędących nauczycielami i 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 

Przedszkola; 

15)  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

 Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i rodzicami. 

• Dyrektor przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz 

informacje o działalności Przedszkola. 

• W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go inny nauczyciel, wyznaczony przez 

organ prowadzący. 

Do kompetencji dyrektora należy ponadto: 

• skreślanie z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z zachowaniem zasad zapisanych w 

niniejszym Statucie; 

• powoływanie komisji rekrutacyjnej; 

• rozpatrywanie odwołań od decyzji Komisji rekrutacyjnej dotyczących przyjęcia kandydatów 

na wychowanków; 

• dopuszczanie do użytku, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, do  użytku programu 

wychowania przedszkolnego. 

 

§ 6 

 

Rada Pedagogiczna 

 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jego 

statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w   

Przedszkolu. 

3. 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 Przedszkola. 

4. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem i po 

zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

z inicjatywy Dyrektora, organu prowadzącego Przedszkole albo co najmniej 1/3 członków 

Rady Pedagogicznej. 
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7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku zebrania 

zgodnie z regulaminem Rady Pedagogicznej. 

8. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów. W obecności co 

najmniej połowy jej członków. 

9. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane w sprawach związanych z osobami pełniącymi 

funkcje kierownicze w Przedszkolu lub w sprawach związanych z opiniowaniem kandydatów 

na takie stanowiska podejmowane są w głosowaniu tajnym. 

10. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są 

protokołowane. 

11. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania 

spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, 

a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

 1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) uchwalanie statutu Przedszkola oraz dokonywanie w nim zmian; 

2) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu; 

4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad 

Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 

Przedszkola. 

2. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy Przedszkola; 

2) projekt planu finansowego Przedszkola; 

3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i wyróżnień; 

4) propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych. 

3.Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w Przedszkolu. 

 

§ 7 

Rada Rodziców 

 

Rada Rodziców jest społecznym organem kolegialnym Przedszkola reprezentującym ogół rodziców 

dzieci. 

2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych wybranych 

w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2. jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 

4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. 

5. Rada Rodziców uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych przedszkola. 

6. W celu wspierania działalności statutowej Placówki, Rada Rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. 
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7. Zasady zbierania i wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin Rady 

Rodziców. 

8. Rada uchwala Regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego, sekretarza i 

skarbnika, jeżeli prowadzi działalność finansową na terenie Placówki. 

9. Zebrania Rady są protokołowane w zeszycie protokołów i przechowywane w teczce akt 

dokumentacji kancelaryjnej. 

10. Dokumentacja prowadzonej działalności Rady Rodziców przechowywana jest na terenie 

Przedszkola. 

11. W posiedzeniach Rady Rodziców może wziąć udział z głosem doradczym Dyrektor. 

12. Do udziału w posiedzeniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez przewodniczącego, 

za zgodą lub na wniosek Rady, inne osoby z głosem doradczym. 

13. W zależności od potrzeb Przedszkola jest zwoływane walne zebranie rodziców (co najmniej 

jedno w roku). 

14. Kadencja rady rodziców trwa od 01 września do 30 września następnego roku. 

 Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania Przedszkola; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora. 

 

 

§ 8 

Koordynacja pracy organów Przedszkola 

 

1. Organy Przedszkola informują się wzajemnie o wydanych zarządzeniach i podjętych 

uchwałach. 

2. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Przedszkola, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość działania i podejmowania decyzji w ramach 

swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

3. Każdy organ może włączyć się do rozwiązywania konkretnych problemów Przedszkola, 

przedstawiając opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu 

uprawnionego do rozwiązania danego problemu. 

4. Kolegialne organy Przedszkola mogą zapraszać na swoje posiedzenia przedstawicieli innych 

organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

5. W Przedszkolu mogą działać stowarzyszenia i inne organizacje, z wyjątkiem politycznych, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub szerzenie i wzbogacenie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. 

6. Podjęcie działalności przez inną organizację wymaga zgody Dyrektora po uprzednim 

zasięgnięciu opinii Rady Rodziców. 

 

Rozwiązywanie konfliktów między organami Przedszkola. 

 1. W przypadku sporu między organami Przedszkola powołuje się zespół rozjemczy. 

2. W skład zespołu rozjemczego wchodzą po jednym przedstawicielu każdego z organów 

będących w sporze oraz jako przewodniczący, przedstawiciel organu, który nie pozostaje 
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w sporze, a gdy wszystkie organy Przedszkola pozostają w sporze - osoba wskazana przez 

organ prowadzący. 

3. Zespół rozjemczy prowadzi mediację między organami pozostającymi w sporze i przedstawia 

propozycje polubownego zakończenia sporu. 

4. Jeżeli spór nie zostanie zakończony polubownie w terminie trzech dni od powołania zespołu 

rozjemczego, spór rozstrzyga zespół rozjemczy uwzględniając zgodne stanowiska organów 

będących w sporze. 

5. Zespół rozjemczy podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. 

Rozdział 4 

 

Organizacja pracy Przedszkola 

§ 9. 

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział, obejmujący dzieci 

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

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, chyba, że za zgodą organu 

prowadzącego przedszkole. 

3. Do pracy w oddziale wyznaczonych jest dwóch nauczycieli oraz woźna. W grupach dzieci 

3-letnich dodatkowo pomoc nauczyciela. 

§ 10. 

Przedszkole jest 6 – oddziałowe. 

Dodatkowo tworzy się grupy międzyoddziałowe w godzinach 7:00 – 8:00 i 16: 00 – 17:30 łącząc 

grupy na zasadzie bliskości położenia sal. 

W okresach ferii i wakacji Dyrektor zmienia zasadę łączenia grup pozostawiając liczbę dzieci 25.  

Wyjazdy, wycieczki odbywają się na zasadzie międzyoddziałowej. 

 

§ 11. 

 

1. Praca opiekuńczo – wychowawcza i dydaktyczna w Przedszkolu prowadzona  jest na 

podstawie programu wychowania przedszkolnego. 

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych 

w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

3. Nauczyciele co miesiąc przedstawiają Dyrektorowi plany pracy danego oddziału. 
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4. Nauczyciele mogą wybrać program wychowania przedszkolnego spośród 

rekomendowanych przez MEN lub opracować samodzielnie i/lub we współpracy z 

innymi nauczycielami. 

5. Dopuszczone przez Dyrektora programy wychowania stanowią zestaw programów 

wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny. 

6. Godzina zajęć przedszkolnych trwa 60 minut i jest podzielona w zależności od wieku 

dzieci. 

7. Nauczyciel w planie dnia musi uwzględnić czas na: zabawę swobodną dziecka przy 

niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na powietrzu,  wycieczki, spacery, zajęcia 

dydaktyczne realizowane w oparciu o program wychowania przedszkolnego, czynności 

opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne. 

8. W przedszkolu w roku poprzedzającym rozpoczęcie nauki szkolnej przeprowadza się 

analizę gotowości szkolnej dziecka. 

9. Zadaniem nauczycieli jest obserwowanie, diagnozowanie postępów dziecka i 

przekazywanie tej informacji rodzicom w formie pisemnej i ustnej. 

10. W przedszkolu organizowane są dwa nieodpłatne zajęcia dodatkowe. 

11. Sposób dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy. 

12. Na życzenie rodziców w Przedszkolu organizuje się zajęcia z religii. 

 

§ 12. 

 

Szczegółowa organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez organ prowadzący 

Przedszkole. 

W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: 

• liczbę oddziałów przedszkolnych; 

• liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

• czas pracy poszczególnych oddziałów; 

• liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

• ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący Przedszkole. 

 

§ 13. 

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

prowadzący. 
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2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie w godzinach od 7:00 do 

17:30, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

§ 14.  

1. Formami współdziałania Przedszkola z rodzicami dzieci są: 

1)  zebrania grupowe;  

2)  godziny otwarte, podczas których udzielane są zainteresowanym rodzicom informacje na temat 

postępów i zachowania dzieci; 

3)  konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem lub nauczycielami; 

4)  zajęcia otwarte; 

5)  udział w uroczystościach przedszkolnych. 

6) Inne formy ustalane indywidualnie na wniosek nauczyciela lub rodzica dziecka. 

2. Formy współdziałania uwzględniają prawo rodziców do: 

1) znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego 

realizowanego w danym oddziale; 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi i Dyrektorowi wniosków z obserwacji 

przedszkolnych; 

5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu 

i sprawującemu nadzór pedagogiczny za pośrednictwem Rady Rodziców. 

3. Spotkania z rodzicami dzieci w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy 

wychowawcze (godziny otwarte) organizowane są dwa razy w roku szkolnym lub częściej - na 

wniosek rodziców lub nauczycieli. 

 

§ 15. 

1. Korzystanie przez dziecko z wychowania przedszkolnego jest nieodpłatne. 

2. Opłaty za wyżywienie rodzice dzieci wnoszą na odrębne konto na zasadach określonych w 

regulaminie Cateringu. 

 

§ 16. 

 

Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

1. Przedszkole Nr 443 organizuje i udziela wychowankom, ich rodzicom oraz nauczycielom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu w 

sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor Przedszkola. 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści 

uwzględniając potrzeby zdiagnozowane w przedszkolu, jak i wynikające z orzeczeń i opinii 

wydanych przez poradnie psychologiczno –pedagogiczne. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega w szczególności na: 

• diagnozowaniu środowiska wychowawczego wychowanków; 
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• rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka, wynikających 

głównie z niepełnosprawności, niedostosowania społecznego, zaburzeń komunikacji 

językowej, przewlekłej choroby, zaniedbań środowiskowych; 

• wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami; 

• organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli 

i rodziców; 

• wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne 

wychowanków; 

• udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z 

realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb 

psychofizycznych i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia i 

odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie 

tym wymaganiom; 

• wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

• umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli. 

 

Zadania w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej są realizowane we współpracy z: 

1. rodzicami; 

2. poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi; 

3. placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4. innymi przedszkolami, szkołami i placówkami; 

5. organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz 

rodziny i dzieci. 

Zasady korzystania z pomocy psychologiczno – pedagogicznej: 

1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana rodzicom dzieci i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy: 

4. rodziców; 

5. dyrektora przedszkola; 

6. nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem; 

7. poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

8. pomocy nauczyciela; 

9. asystenta nauczyciela lub osoby , o której mowa w art.15 ust.2 ustawy Prawo oświatowe; 

10. pracownika socjalnego; 

11. asystenta rodziny; 

12. kuratora sadowego; 

13. organizacji pozarządowej , innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz rodziny, 

dzieci i młodzież  

11. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną wymaga zgody rodzica. 

12. W przypadku stwierdzenia, że dziecko ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne 

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

nauczyciel lub specjalista niezwłocznie jej udziela w trakcie bieżącej pracy i informuje o 

tym dyrektora przedszkola oraz innych nauczycieli i 

 specjalistów. 

13. Nauczyciele i specjaliści udzielający pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom 

oceniają jej efektywność i formułują wnioski dotyczące dalszej pracy. 
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14. Dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w celu realizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powoływane są zespoły ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. 

15. Do zadań zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy planowanie i 

koordynowanie udzielania wychowankom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz opracowywanie indywidualnego 

planu edukacyjno -terapeutycznego. 

16. Zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej dokonuje oceny efektywności pomocy 

udzielanej wychowankowi z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określa 

wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z dzieckiem. 

17. Dla dzieci objętych rocznym obowiązkiem przygotowania przedszkolnego ale ze względu 

na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogących 

realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem 

przedszkolnym organizuje się zindywidualizowaną ścieżkę realizacji podstawy 

programowej. 

18. Zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, 

które są realizowane:wspólnie z oddziałem przedszkolnym; indywidualnie z dzieckiem. 

19. Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, z której wynika taka potrzeba  

20. Dyrektor organizuje wspomaganie przedszkola w ramach realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, polegające na planowaniu i prowadzeniu działań mających 

na celu poprawę jakości udzielanej pomocy.  

21. Do zadań dyrektora należy poinformowanie na piśmie rodziców o ustalonych zasadach 

udzielania wychowankowi pomocy. 

22. Dyrektor po zapoznaniu się z wnioskami i zaleceniami nauczycieli, dotyczącymi efektów 

udzielania pomocy, ma prawo podjąć decyzję o wcześniejszym zakończeniu udzielania 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

 

 

Rozdział 5 

Dzieci 

 

 

§ 17. 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci , które w danym roku kalendarzowym ukończyły 3 lata a 

do końca roku szkolnego w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat. 

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może 

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

kończy 9 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

4. Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w 

przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej 

formie wychowania przedszkolnego. 

5. Obowiązek, o którym mowa rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

6. Dzieci w wieku 3, 4 i 5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

Dziecko uzyskuje prawo z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 

kończy 3 lata. 
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7. Dzieci niebędące obywatelami polskimi są przyjmowane do przedszkola na warunkach i w 

trybie dotyczącym obywateli polskich.  

 

 

§ 18 

 

Zasady Rekrutacji do Przedszkola 

 

1. Przedszkole Nr 443 przeprowadza rekrutację dzieci do Przedszkola zgodnie z zasadą 

powszechnej dostępności. 

2. Rekrutacja wychowanków na dany rok szkolny jest prowadzona z wykorzystaniem systemu 

informatycznego wspierającego prowadzenie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów 

przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m. st.  Warszawę. 

3. Zgłoszenia dziecka do Przedszkola Nr 443 mogą dokonać rodzice bądź prawni opiekunowie 

dziecka –kandydata. 

4. Rekrutacja dzieci do Przedszkola Nr 443 odbywa się na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oraz przyjętych w Mieście Stołecznym Warszawie lokalnych zasadach 

rekrutacji (obejmujących tak kryteria rekrutacji, jak i harmonogram jej przeprowadzania) 

ujednoliconych dla wszystkich przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Miasto 

Stołeczne Warszawę. 

5. Postępowanie rekrutacyjne dotyczy wyłącznie wolnych miejsc. 

6. Procedura rekrutacyjna dotyczy dzieci, które w nadchodzącym roku szkolnym mają 

rozpocząć uczęszczanie do placówki. Dzieci, które w bieżącym roku szkolnym już 

uczęszczają do Przedszkola Nr 443, nie muszą przechodzić procedury rekrutacyjnej, a ich 

rodzice składają wyłącznie deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej.  

7. Szczegółowe zasady rekrutacji, w tym harmonogram rekrutacji do przedszkola na dany rok 

szkolny, ogłaszane są na stronie internetowej Biura Edukacji m. st. Warszawy, stronie 

internetowej Przedszkola Nr 443 oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola. 

8. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola dyrektor powołuje, 

poprzez wydanie zarządzenia, Komisję Rekrutacyjną, która rozstrzyga o przyjęciu dzieci, w 

oparciu o ustalone kryteria i realizuje inne obowiązki wynikające z przepisów prawa. 

9. Do Przedszkola są przyjmowani kandydaci z większą liczbą punktów uzyskanych w 

procesie rekrutacji, liczonych według szczegółowych kryteriów określonych w każdym roku 

szkolnym przez Urząd m. st. Warszawy, które są publikowane  na stronie internetowej 

Przedszkola oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Przedszkola. 

10. W skład komisji rekrutacyjnej, o której mowa w ust. 7, wchodzą powołani przez Dyrektora 

pracownicy Przedszkola Nr 443. 

11. Do zadań komisji należy czuwanie nad prawidłowością przebiegu procesu rekrutacji do 

przedszkola oraz rozstrzyganie wszelkich sporów związanych z przyjęciem do przedszkola. 

12. W ciągu 7 dni od ogłoszenia przez komisję rekrutacyjną listy przyjętych do Przedszkola 

rodzic lub prawny opiekun kandydata, który nie został przyjęty, ma prawo złożyć wniosek 

do komisji rekrutacyjnej z prośbą o uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata. 

13. W ciągu 5 dni od daty złożenia wniosku komisja rekrutacyjna ma obowiązek przedstawić 

pisemne uzasadnienie podjętej decyzji. 

14. W ciągu 7 dni od uzyskania uzasadnienia rodzic lub prawny opiekun kandydata ma prawo 

złożyć pisemne odwołanie do dyrektora, który na rozpatrzenie odwołania ma 7 dni. 

15. Przyjęcia do Przedszkola nr 443 w trakcie roku szkolnego (poza terminami określonymi w 

harmonogramie rekrutacji) mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie 

decyzji Dyrektora.  
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Dziecko ma prawo do: 

1) właściwie zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu 

wychowawczo-dydaktycznego; 

2) uczestniczenia we wszystkich formach aktywności organizowanych w Przedszkolu; 

3) szacunku, godności i nietykalności osobistej; 

4) podmiotowego i równego traktowania; 

5) swobody w wyrażaniu myśli; 

6) rozwijania swych zainteresowań i zdolności; 

7) opieki wychowawczej i zapewnienia bezpieczeństwa; 

8) pomocy nauczyciela w trudnych dla niego sytuacjach; 

9) korzystania z pomieszczeń przedszkolnych sprzętu. zabawek pomocy dydaktycznych; 

10) korzystania z opieki zdrowotnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

11) uczestnictwa w imprezach kulturalnych, sportowych i rozrywkowych. 

  

Dziecko ma obowiązek: 

1) przestrzegać zasad i norm współżycia ustalonych w zbiorowości przedszkolnej; 

2) kulturalnie i z szacunkiem odnosić się do rówieśników i osób dorosłych; 

3) aktywnie uczestniczyć w zajęciach dydaktycznych i zabawach ruchowych: 

4) dbać o higienę osobistą i estetyczny wygląd; 

5) utrzymywać porządek w swoim najbliższym otoczeniu; 

6) dbać o zabawki i pomoce dydaktyczne: 

7) stosować się do poleceń nauczyciela i personelu przedszkola. 

Normy zachowań obowiązujące w przedszkolu ustalone są wspólnie z dziećmi i dotyczą 

bezpieczeństwa i szacunku.  

 

 

 

 

 

Rozdział 6 

 

 § 19 

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola osobiście przez rodziców, 

bądź inne osoby pełnoletnie na podstawie pisemnego upoważnienia rodziców. 

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać dane osobowe i numer telefonu 

osoby wskazanej do odbioru dziecka oraz podpis osoby upoważniającej. 

3. Dziecko może zostać odebrane przez osobę wskazaną w pisemnym upoważnieniu złożonym 

w Przedszkolu po okazaniu przez nią dowodu tożsamości. 

4. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

z Przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

5. Pracownicy Przedszkola odmawiają wydania dziecka osobie będącej w stanie nietrzeźwym, 

pod wpływem środków odurzających lub zachowującej się w sposób budzący uzasadnione 

wątpliwości co do możliwości zapewnienia przez nią pełnego bezpieczeństwa dziecku. 

6. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola do godz. 8:30, najpóźniej do rozpoczęcia zajęć 

dydaktycznych do godz. 9:00. 

7. Rodzice powinni w miarę możliwości poinformować z wyprzedzeniem o zamiarze 

przyprowadzenia dziecka do Przedszkola po godz. 8:30. 
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8. osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola obowiązana jest rozebrać je w szatni i 

osobiście przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce 

dyżurującej; 

9. nauczyciel nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców przed wejściem do przedszkola, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej; 

10. do przedszkola nie powinno przyprowadzać się dzieci przeziębionych, zakatarzonych, 

wymiotujących i z objawami innych chorób. 

11. Wejście do budynku jest zamykane zawsze, a rodzice posługują się kartami dostępu w celu 

wejścia do szatni. 

12. w przedszkolu nie stosuje się wobec wychowanków żadnych zabiegów lekarskich (np. 

szczepień, badania wzroku, przeglądów zębów) bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody 

rodziców, 

13. nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków, środków opatrunkowych oraz 

innych środków ziołowych bądź homeopatycznych. W razie otarć,  stłuczeń rana 

przemywana jest przegotowaną wodą i zaopatrywana plastrem z opatrunkiem, 

14. nauczyciel grupy ma obowiązek poinformowania rodziców o złym samopoczuciu dziecka 

wskazującym na początki choroby telefonicznie lub osobiście, 

15. dzieciom nie wolno przynosić dodatkowego wyżywienia, w tym słodyczy, 

16. ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami, 

17. ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania 

zwierząt na teren przedszkola i do ogrodu przedszkolnego, 

18. rodzice są zobowiązani podać wychowawczyni aktualny numer telefonu kontaktowego i 

adres oraz aktualizować go w przypadku zmian. 

 

 

 

§ 20. 

 

Zasady skreślania z listy dzieci uczęszczających do przedszkola. 

 

1.Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy 

wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach: 

1. Na skutek nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad 30 dni, po uprzednim 

zawiadomieniu rodziców na piśmie; w przypadku długotrwałej choroby należy 

usprawiedliwiać nieobecność nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

2. w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy zachowanie dziecka w przedszkolu stwarza 

bardzo poważne niebezpieczeństwo dla innych dzieci oraz gdy jest to potwierdzone 

odpowiednią opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub zaświadczeniem lekarza 

specjalisty, a brak jest porozumienia między rodzicami a przedszkolem w sprawach 

kluczowych, dotyczących wychowania dziecka i problemów wychowawczych. Rodzice nie 

interesują się dzieckiem i nie współpracują z poradnią specjalistyczną a dziecko (jego 

zachowanie agresywne, nieadekwatne do istniejącej sytuacji) zagraża bezpieczeństwu 

innych dzieci i sobie; 

3. uporczywego nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu. 

Zachowanie procedury postępowania w dokonaniu skreślenia dziecka z listy wychowanków 

przedszkola: 

1. Sporządzenie notatki, protokołu, zeznań świadków. 
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2. Nauczyciel jest z urzędu rzecznikiem wychowanka. Nauczyciel ma obowiązek rzetelnie 

przedstawić uchybienia w postępowaniu dziecka, szczególnie mające wpływ na zdrowie i 

bezpieczeństwo dzieci; 

3. Rada Pedagogiczna powinna przedyskutować, czy wykorzystano wszystkie możliwości 

pomocy dziecku i rodzinie, czy prowadzone były z rodzicami rozmowy i czy udzielano mu 

pomocy psychologicznej. Na zakończenie posiedzenia Rada podejmuje uchwałę dotyczącą 

danej sprawy. Uchwała Rady musi zapaść zgodnie z regulaminem Rady przy zachowaniu 

większości. 

4. dla dziecka realizującego obowiązek przygotowania przedszkolnego musi być wskazana 

inna możliwość jego realizacji, a rodzice powinni zostać z nią zapoznani i wyrazić zgodę; 

5. stanowiący charakter uchwały o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola 

obliguje dyrektora przedszkola do rozliczenia się przed Radą Pedagogiczną ze sposobu jej 

wykonania; 

6. na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej oraz własnego postępowania sprawdzającego, 

Dyrektor powiadamia rodziców dziecka na piśmie. 

Decyzja o skreśleniu powinna zawierać: 

1. numer, datę wydania, oznaczenie strony (dziecka); 

2. podstawę prawną (art. 39, ust.2 ustawy z dnia 7 września 1997r. o systemie oświaty, 

właściwy punkt, paragraf czy art. Statut oraz art. 103 kpa); 

3. treść decyzji oraz prawne powołanie się na Statut przedszkola –dokładna treść zapisu w 

Statucie; 

4. tryb odwoławczy –rodzicowi dziecka przysługuje odwołanie się od decyzji dyrektora do 

organu wskazanego w pouczeniu zawartym w decyzji , za pośrednictwem dyrektora 

przedszkola w ciągu 14 dni od daty otrzymania decyzji; 

5. Decyzję odbierają i podpisują rodzice. Jeżeli nie ma możliwości sprowadzenia rodziców, 

pismo wysyła się pocztą – listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. 

  

 

 

Rozdział 7 

 

§ 20 

 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu  

oraz poza Przedszkolem.  

 

1. Przedszkole sprawuje bezpośrednią i stalą opiekę nad dziećmi w czasie ich pobytu w Przedszkolu 

oraz w trakcie zajęć poza Przedszkolem, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku 

dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych, z uwzględnieniem istniejących 

warunków lokalowych. 

2. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy 

i zajęcia wychowawczo-dydaktyczne. 

3. Nauczyciel jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 

zapewnia im pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak 

i psychicznym. 

4. Nauczyciel każdorazowo kontroluje miejsca, w których przebywają dzieci oraz sprzęt, 

pomoce i wykorzystywane narzędzia. 

5. Nauczyciel może opuścić oddział w momencie przyjścia drugiego nauczyciela  informując 

go o wszystkich sprawach dotyczących dzieci będących pod jego opieką. 
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6. W nagłym wypadku nauczyciel może opuścić dzieci pod warunkiem, że zapewni im w tym 

czasie opiekę innej upoważnionej osoby. 

7. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań 

i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej. 

8. Dzieci mogą uczestniczyć w wycieczkach i spacerach poza terenem Przedszkola za zgodą 

rodziców wyrażoną w formie pisemnego oświadczenia. 

9.  Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy 

ta pomoc jest niezbędna. 

10. Nauczyciel zobowiązany jest powiadomić Dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku 

lub zaobserwowanych niepokojących symptomach. 

11. Pracownicy Przedszkola nie podają dzieciom żadnych leków lub substancji o podobnym 

działaniu.  

12. Rodzice podpisują oświadczenie zezwalające na wezwanie do dziecka pogotowia 

w uzasadnionych przypadkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 8 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 21. 

 

 

W Przedszkolu są zatrudnieni: 

1. dyrektor; 

2. nauczyciele wychowania przedszkolnego 

3. nauczyciel języka nowożytnego 

4. nauczyciel rytmiki 

5. za zgodą organu prowadzącego: nauczyciel logopeda, terapeuta i nauczyciel religii; 

6. pomoce nauczyciela; 

7. woźne oddziałowe  

8. dozorcy 

9. sekretarka 

10. kierownik gospodarczy. 

  

 § 22. 

 

Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników o których mowa w ust. 1 

określają odrębne przepisy.3. 

Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do natychmiastowej reakcji na wszelkie dostrzeżone 

sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa wychowanków. 

Wszyscy pracownicy placówki zobowiązani są do zwracania uwagi na osoby postronne 

przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie 

przedszkola oraz zawiadomić dyrektora o fakcie przebywania osób postronnych. 
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Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do niezwłocznego zawiadomienia Dyrektora o 

wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach noszących znamiona przestępstw lub stanowiących 

zagrożenie dla zdrowia lub życia wychowanków. 

 

 

§ 23. 

 

Nauczyciele 

 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z 

dziećmi w wieku przedszkolnym. 

2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z 

obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. 

3. Do zakresu zadań nauczycieli należy: 

• kierowanie się dobrem dziecka, szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw; 

• prowadzenie działalności wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczej w powierzonym 

oddziale opartej na: pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego, 

uwarunkowaniach środowiskowych, szczególnej dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo 

dzieci; 

• cykliczne planowanie pracy z dziećmi, opracowywanie miesięcznych planów pracy; 

• planowanie i realizowanie zadań wychowawczo – dydaktyczno - opiekuńczych zgodnie z 

obowiązującą podstawą programową oraz w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości, 

demokracji i wolności zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami dzieci; 

• prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji 

• z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole 

podstawowej przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole 

(diagnozy przedszkolnej); 

• przygotowanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla 

dzieci, które mają podjąć naukę w szkole w następnym roku szkolnym; 

• w oparciu o wyniki diagnozy przygotowanie planu wspomagania dziecka w jego rozwoju; 

• wraz ze specjalistami, rodzicami dziecka wymagającego działań wspierających tworzenie 

zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej organizowanej i udzielanej na terenie przedszkola; 

• stałe informowanie rodziców o potrzebach dziecka i realizowanym planie wspomagania; 

• odpowiedzialność za jakość i wyniki pracy dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczej; 

diagnozowanie, badanie i ocenianie efektów pracy; 

• podmiotowe traktowanie dziecka, wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, 

jego zdolności i zainteresowań; 

• stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania umożliwiających 

każdemu dziecku odkrywanie, pobudzanie i wzmacnianie jego potencjału twórczego; 

osiągnięcie „gotowości szkolnej”; 

• odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu 

i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów i innych wyjść. Zakres tych zadań 

określają odrębne przepisy, wydane przez MEN w drodze rozporządzenia; 

• współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, zdrowotną i inną; 

• współpraca z nauczycielem pracującym w tym samym oddziale i nauczycielami innych 

oddziałów; 
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• planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematycznego podnoszenia swoich 

kwalifikacji zawodowych, poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia 

zawodowego; 

• dbałość o warsztat pracy przez zgromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę 

pomieszczeń; 

• eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci; 

• czynienie współodpowiedzialnymi za proces edukacyjny rodziców wychowanków; 

• współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań 

wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w 

danym oddziale i uzyskiwania rzetelnych informacji dotyczących dziecka, jego zachowania 

i rozwoju; 

• prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

• realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

• czynny i twórczy udział w pracach rady pedagogicznej i realizacji jej postanowień i uchwał; 

• Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, 

kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym; 

• realizacja czynności wynikających z zadań statutowych przedszkola; 

• realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżących 

działalności placówki oraz „zadań dodatkowych” przedzielonych nauczycielowi przez 

dyrektora z racji jego szczegółowych zainteresowań, zdolności, predyspozycji; 

• wypełnianie obowiązków określonych w Ustawie –Karta Nauczyciela; 

• znajomość i stosowanie w praktyce przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych; 

• znajomość prawa oświatowego, 

• skrupulatne przestrzeganie zasad odbioru dzieci z przedszkola tylko przez rodziców lub 

osoby przez nich upoważnione; 

• dbanie o aktualizowanie informacji (numer telefonu, adres e-mail) gwarantujących, w razie 

konieczności, szybki kontakt z rodzicami. 

  

 

 

§ 24. 

 

Logopeda 

 

Do zadań logopedy należy: 

1. diagnoza dzieci pod kątem poprawności wymowy (wytypowanie dzieci do grupy ćwiczeń 

indywidualnych); 

2. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych z dziećmi; 

3. stały kontakt z rodzicami dzieci wymagających intensywnych ćwiczeń -instruktaż do pracy 

w domu; 

4. instruktaż dla nauczycielek, dotyczący prostych (podstawowych) ćwiczeń logopedycznych, 

usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny; 

5. instruktaż do pracy w domu dla rodziców dzieci 4-5 letnich na prośbę rodzica; 

6. prowadzenie (np. raz w miesiącu) profilaktyki ćwiczeń logopedycznych we wszystkich 

grupach wiekowych; 

7. stały kontakt z psychologiem przedszkolnym; 

8. współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną; 
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9. organizowanie i opieka nad gabinetem logopedycznym; 

10. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli, rodziców dotyczących rozwoju 

mowy; 

11. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji (dziennik, karty indywidualne dzieci); 

12. udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz szkoleniach doskonalących własny 

warsztat pracy; 

13. wykonanie prac zleconych przez Dyrektora placówki. 

 

 

 

§ 25. 

 

Pracownicy samorządowi 

 

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w Przedszkolu, niebędący nauczycielami są 

pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych. 

Do podstawowych obowiązków pracownika samorządowego należy w szczególności: 

1. przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa; 

2. wykonywanie zadań sumiennie, sprawnie i bezstronnie; 

3. udzielanie informacji organom, instytucjom i osobom fizycznym oraz udostępnianie 

dokumentów znajdujących się w posiadaniu jednostki, w której pracownik jest zatrudniony, 

jeżeli prawo tego nie zabrania; 

4. dochowanie tajemnicy ustawowo chronionej; 

5. zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, zwierzchnikami, 

podwładnymi oraz współpracownikami  

6. zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim; 

7. stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych; 

8. sumienne i staranne wykonywanie poleceń przełożonego; 

9. złożenie oświadczenia przez pracowników na stanowiskach urzędniczych o prowadzeniu 

działalności gospodarczej, zgodnie z wymogami ustawy; 

10. złożenie przez pracowników na stanowiskach urzędniczych, na życzenie Dyrektora 

Przedszkola oświadczenia o stanie majątkowym. 

 

Pracownik zatrudniony w Przedszkolu zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres 

obowiązków na zajmowanym stanowisku.  

Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika. 

Pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych 

podlegają ocenie zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach. 

W Przedszkolu Nr 443 funkcjonują następujące stanowiska samorządowe: 

• Kierownik gospodarczy; 

• Sekretarka 

• Pomoc nauczyciela; 

• Woźna oddziałowa; 

• Dozorca.  

 

§ 26. 

 

Kierownik gospodarczy 
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1. Stanowisko pracy kierownika gospodarczego podlega bezpośrednio Dyrektorowi 

Przedszkola. 

2. Kierownik gospodarczy jest bezpośrednim zwierzchnikiem personelu obsługowego. 

Współpracuje z DBFO m.st. Warszawy przestrzegając ustalonych terminów rozliczeń. 

Kierownik gospodarczy wykonuje zadania związane z obiegiem pieniędzy: 

a. pobieranie z kasy DBFO pogotowia kasowego (przestrzeganie ustalonej wysokości); 

b. rozliczanie dochodów z DBFO; 

c. przechowywanie i odpowiednie zabezpieczenie rachunków; 

d. przekazywanie za pokwitowaniem zaliczki dla pracowników upoważnionych przez dyrektora do 

dokonywania zakupów i rozliczenie jej w ciągu 1 dnia; 

e. rozliczanie pogotowia kasowego na podstawie rachunków sprawdzonych i podpisanych przez 

dyrektora oraz zaewidencjonowanych w odpowiednich rejestrach. 

1. Kierownik gospodarczy odpowiada za wykonywanie następujących zadań dotyczących 

gospodarki materiałowo –magazynowej: 

2. prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja; 

3. uzgodnienie sald w DBFO: dwa razy w roku inwentarz; 

4. uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku przedszkola  

5. zabezpieczenie magazynów przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem; 

6. racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku. 

Kierownik gospodarczy odpowiada za wykonywanie następujących zadań związanych z 

działalnością organizacyjno – gospodarczą: 

1. zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki czystości, artykuły biurowe itp.; zapewniające 

właściwy rytm pracy placówki zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych; 

2. troska o stan techniczny budynku, nadzór nad remontami; 

3. kontrola nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętów, instalacji elektrycznej, 

gaśnic zgodnie z przepisami BHP i ppoż.; 

4. zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

5. rejestracja zwolnień lekarskich pracowników, ustalenie doraźnych zastępstw za osoby 

nieobecne; 

6. kontrola czystości wszystkich pomieszczeń, stały nadzór nad pracą pracowników obsługi; 

7. współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców; 

8. współuczestniczenie w opracowaniu planu rocznego i perspektywicznego w zakresie 

działalności administracyjno – gospodarczej i finansowej przedszkola, w okresie wakacji wg 

harmonogramu ustalonego przez dyrektora. 

9. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są natychmiast zgłaszać kierownikowi 

gospodarczemu powstałe usterki oraz wszelkich nieprawidłowości stanowiące zagrożenie 

zdrowia lub życia; 

 

 § 27. 

 

Sekretarka 

 

1. Stanowisko sekretarki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Przedszkola. 

2. Sekretarka odpowiada za bezpośredni kontakt z rodzicami i innymi osobami z zewnątrz 

przedszkola przyjmując interesantów. 

3. Do obowiązków sekretarki należy:  

4. Przyjmowanie i wysyłanie korespondencji. 

5. Bieżące przygotowywanie druków niezbędnych do funkcjonowania przedszkola 

6. Obsługa wszystkich urządzeń biurowych. 

7. Kontakt z Dzielnicowym Biurem Finansowania Oświaty - referatem płac. 
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8. Obsługa programu PUE ZUS. 

9. Obsługa programu Systemu Informacji Oświatowej. 

10. Obsługa programu do ewidencjonowania godzin ponadliczbowych pracowników. 

11. Drukowanie list dzieci uczęszczających do przedszkola, list dzieci przyjętych i 

niezakwalifikowanych do przedszkola. 

12. Prowadzenie akt osobowych pracowników. 

13. Bieżąca obsługa sekretariatu według instrukcji kancelaryjnej. 

14. Wykonywanie innych poleceń Dyrektora przedszkola. 

15. Przygotowywanie zaświadczeń na życzenie rodziców wychowanków. 

 

 § 27. 

 

Pomoc nauczycielki 

 

1. Stanowisko pracy pomoc nauczycielki podlega dyrektorowi przedszkola i kierownikowi 

gospodarczemu. 

2. Pomoc nauczycielki współpracuje z nauczycielką i woźną. 

3. Obowiązki pomocy nauczycielki w zakresie sprzątania:codzienne ścieranie kurzu ( na 

mokro ) z zabawek i pomocy dydaktycznych oraz stałe utrzymywanie ich w należytej 

czystości i porządku; codzienne utrzymywanie we wzorowej czystości pomieszczeń 

przydzielonych do sprzątania; 

• mycie zabawek raz w tygodniu; raz na tydzień generalne porządki w przydzielonych 

pomieszczeniach 

Obowiązki pomocy nauczycielki w zakresie organizacji posiłków: 

1. pomoc w wydawaniu posiłków oraz estetyczne ich podanie; 

2. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia w czystych naczyniach; 

3. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących. 

Obowiązki pomocy nauczycielki w zakresie opieki nad dziećmi: 

1. Stały pobyt z dziećmi w sali, ścisła współpraca z nauczycielką podczas zajęć; 

2. pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed leżakowaniem, wyjściem na dwór; 

3. opieka w czasie pobytu w godzinach spacerów i wycieczek; 

4. pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety; 

5. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć; 

6. udział w dekorowaniu sali z dbałością o powierzone materiały; 

7. sprzątanie po „małych przygodach„; 

8. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

Obowiązki pomocy nauczycielki w zakresie przestrzegania BHP: 

1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do 

utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; 

2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

Obowiązki pomocy nauczycielki w zakresie gospodarki materiałów  

1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości sprzętów, pomocy, 

znajomość stanu posiadania; 

2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; 

3. zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; 

4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta; 

5. odpowiedzialność materialna za sprzęt do sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy 

znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania; 

6. odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu –

zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka z przedszkola. 



- 25 - 

Obowiązki pomocy nauczycielki w zakresie spraw ogólnych: 

1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci –jest to zadaniem nauczycielek; 

2. dbałość o estetyczny wygląd; 

3. wykonywanie badań profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4. dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom naszego przedszkola 

przebywającym w tym czasie w szatni; 

5. wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego związanych z 

organizacją pracy przedszkola; 

6. doraźne zastępowanie woźnych w przypadku ich nieobecności  

 

§ 28. 

 

Woźna oddziałowa 

 

1. Stanowisko woźnej oddziałowej podlega Dyrektorowi Przedszkola i kierownikowi 

gospodarczemu. 

2. Woźna współpracuje z nauczycielką przydzielonej grupy. 

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie codziennego sprzątania: 

1. zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze sprzętów, zabawek, pomocy 

dydaktycznych, parapetów, półek na prace indywidualną.  

2. mycie umywalek, sedesów (brodzików) wraz z glazurą z użyciem środków 

dezynfekujących; 

3. sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych; 

4. utrzymaniu w czystości dywanu, wykładziny w sali; 

5. mycie talerzy, kubków po posiłkach. 

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie sprzątania raz w tygodniu: 

1. zmiana ręczników; 

2. zmiana fartuchów ochronnych 

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie sprzątania raz w miesiącu: 

1. generalne porządki –mycie okien (do wysokości 1 m), drzwi, lamperii, parapetów glazur; 

2. mycie podłóg, listew, drzwi. 

3. mycie zabawek, sprzętów, mebli; 

4. trzepanie dywanów.  

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie organizacji posiłków: 

1. przynoszenie naczyń do sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem; 

2. rozdawanie trzy razy dziennie właściwych porcji wg ilości dzieci podanej do kuchni; 

3. estetyczne podawanie posiłków (uwzględnienie noży, widelców oraz półmisków); 

4. przestrzeganie obowiązku podawania ciepłych posiłków; 

5. podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia ( zmywanie kubeczków po ich użyciu ); 

6. pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących; 

7. mycie i wycieranie naczyń po posiłkach; 

8. zmiana fartucha na biały i używanie opaski na włosy lub nakrycia głowy podczas 

podawania posiłków. 

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie opieki nad dziećmi: 

1. pomoc dzieciom w rozbieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem na dwór; 

2. opieka w czasie spacerów i wycieczek; 

3. pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety; 

4. udział w przygotowaniu pomocy do zajęć; 

5. udział w dekorowaniu sali; 

6. sprzątanie po „małych przygodach„ ; 
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7. pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie przestrzegania BHP: 

1. odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do 

utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi; 

2. zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.  

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie gospodarki materiałowej: 

1. kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów, pomocy, 

znajomość stanu posiadania; 

2. umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym; 

3. zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu; 

4. dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta; 

5. odpowiedzialność materialna za powierzone i przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do 

sprzątania, odzież ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach 

przydzielonych do sprzątania; 

6. odpowiedzialność za zamykanie drzwi wejściowych w czasie pobytu dzieci w przedszkolu –

zabezpieczenie przed samodzielnym wyjściem dziecka z przedszkola. 

Obowiązki woźnej oddziałowej w zakresie spraw ogólnych: 

1. nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek  

2. dbałość o estetyczny wygląd; 

3. wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami; 

4. dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym 

przebywającym w tym pomieszczeniu; 

5. wykonywanie innych poleceń dyrektora, kierownika gospodarczego związanych z 

organizacją pracy przedszkola. 

 

§ 29. 

 

Dozorca 

 

Stanowisko pracy dozorcy podlega Dyrektorowi Przedszkola i kierownikowi gospodarczemu. 

Dozorca pracuje w systemie zmianowym wg grafiku ustalonym przez Dyrektora. 

Obowiązki dozorcy w zakresie nadzoru nad całym obiektem: 

1. codzienna kontrola zabezpieczenia przedszkola przed pożarem, kradzieżą; 

2. zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki; 

3. dokonywanie napraw urządzeń, zabawek, sprzętów; 

4. zgłaszanie dyrektorowi lub kierownikowi gospodarczemu poważnych usterek, 

nieprawidłowości; 

5. podejmowanie doraźnych niezbędnych środków zabezpieczenia placówki przed wadliwym 

funkcjonowaniem urządzeń; 

6. alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia ratunkowego, policji) oraz dyrektora placówki 

w przypadku zagrożenia zdrowia, życia czy mienia; 

7. zgłaszanie awarii wodno –kanalizacyjnych, elektrycznych, ogrzewania odpowiednim 

konserwatorom zajmującym się przedszkolem. 

Obowiązki dozorcy w zakresie utrzymania czystości w przedszkolu i w ogrodzie: 

1. zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem (zależnie od potrzeb) całego 

terenu wokół budynku; 

2. w porze letniej skrapianie całego terenu zabaw dzieci; 

3. podlewanie, pielęgnacja roślin w ogrodzie, koszenie trawy, grabienie liści, prace 

pielęgnacyjne w ogródku; 

4. systematyczna konserwacja sprzętu i urządzeń ogrodowych; 
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5. systematyczna konserwacja sprzętu zgromadzonego w placówce  

6. nadzór nad domkami ogrodowymi i zgromadzonym tam sprzętem. 

Obowiązki dozorcy w zakresie prac organizacyjno - porządkowych: 

1. wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe; 

2. dokonywanie zakupów niezbędnych do funkcjonowania przedszkola; 

3. przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. oraz dyscypliny pracy; 

4. utrzymanie czystości i porządku na stanowisku pracy; 

5. wykonywanie poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego związanych z  

organizacją pracy w przedszkolu.  

 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

§ 30. 

 

W Przedszkolu Nr 443 w Warszawie przyjęto następujące formy współdziałania z rodzicami 

(prawnymi opiekunami) dzieci: 

1. konsultacja w miarę bieżących potrzeb; 

2. zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku; 

3. dni otwarte z rodzicami raz w miesiącu –uzgodnione na spotkaniu organizacyjnym; 

4. pomoc w organizacji wycieczek i sprawowaniu opieki nad dziećmi; 

5. pomoc w organizacji imprez przedszkolnych oraz udział w nich; 

6. zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców; 

7. zajęcia adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci; 

8. wspólne seminaria, warsztaty, pogadanki tematyczne dotyczące zagadnień interesujących 

rodziców, rozwiązywania problemów wychowawczych; 

9. podejmowanie wspólnie z nauczycielami działań mających na celu wzbogacenie i 

doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne; 

10. stosowanie różnorodnych narzędzi badawczych (np. ankiety) w celu zdobywania informacji 

zdrowotnej o jakości pracy przedszkola. 

Przedszkole jest dla rodziców miejscem przyjaznym, otwartym, gdzie własne kompetencje 

zawodowe czy wynikające z indywidualnych pasji, zainteresowań i umiejętności rodziców mogą 

być wykorzystane przy planowaniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych. 

Wyżej wymienione formy współdziałania służą do: 

1. zapoznania rodziców z programem pracy przedszkola oraz jego realizacją; 

2. stworzenia jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom; 

3. uzyskania rzetelnej informacji o własnym dziecku, jego rozwoju i zachowaniu; 

4. ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i dydaktycznych w domu i w przedszkolu; 

5. przeprowadzania badań jakości pracy przedszkola, ewaluacji i podnoszenia jakości usług 

świadczonych przez przedszkole 

Częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami( prawnymi opiekunami) dziecka: 

1. zebrania grupowe organizacyjne co najmniej 2 razy w roku; 

2. konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, psychologiem, logopedą 

na życzenie rodzica oraz w ustalonych i podanych do wiadomości ogólnej terminach; 

3. dzień otwarty 1 raz w miesiącu uzgodniony na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z 

rodzicami; 

4. zajęcia integracyjne dla rodziców i dzieci według harmonogramu; 
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5.  kącik informacyjny dla rodziców w szatni przedszkolnej - informacje z zakresu 

psychologii, pedagogiki wywieszane w formie ulotek – zmiana informacji raz w miesiącu; 

6. zajęcia otwarte, integracyjne dla dzieci i rodziców ustalone przez nauczycielki z rodzicami 

na spotkaniu organizacyjnym. 

7. Harmonogram całorocznych spotkań opracowuje nauczyciel w porozumieniu z rodzicami 

lub prawnymi opiekunami dziecka na pierwszym spotkaniu z rodzicami w roku szkolnym. 

 

 

§ 31 

 

Obowiązki rodziców 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

1. przestrzeganie niniejszego statutu; 

2. zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce; 

3. respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich 

kompetencji; 

4. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców, prawnych opiekunów, 

osoby upoważnione przez rodziców zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo; 

5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne 

zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 

6. rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecka i określania drogi jego indywidualnego rozwoju. 

Rodzice mają prawo do : 

1. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu wychowawczo – 

dydaktycznego przedszkola i planów pracy w danym roku; 

2. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka; 

3. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy, psychologa w rozpoznawaniu 

przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4. wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola; 

5. wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo - Radę Rodziców. 

6. Rodzice, za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola, mogą otrzymać na 

zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora. 

7. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek 

rodziców lub nauczycieli.  

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 32. 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: 

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 
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2. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się 

udostępnienie statutu zainteresowanym przez dyrektora placówki. 

3. Statut dostępny jest także na stronie BIP przedszkola. 

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być 

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

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

6. Zasady gospodarki finansowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 

7. Statut wchodzi w życie od 17 listopada 2020 r.  

 

 


