
PRZEDSZKOLE GMINNE Nr 5 im. Jana Brzechwy
ul. Rómmla 9 42-100 KŁOBUCK

STATUT PRZEDSZKOLA

WEWNĘTRZNY AKT PRAWNY OKREŚLAJĄCY PRACĘ PEDAGOGICZNĄ PRZEDSZKOLA
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Przedszkole Gminne Nr 5 w Kłobucku jest placówką oświatowo-wychowawczą. 
Zgodnie z ustawą oświatową organem prowadzącym jest Gmina . Organem sprawującym nadzór 
pedagogiczny jest Kurator Oświaty.
l. Przedszkolu na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców Rada Miejska 
w Kłobucku nadała imię Jana Brzechwy Uchwałą Nr 37\ IV \2000 z dnia 29.06.2000r.
2. Ustalona nazwa, używana przez Przedszkole brzmi
PRZEDSZKOLE GMINNE NR 5 im. Jana Brzechwy ul.Rómmla 9 42-100 Kłobuck
&2
Statut jest aktem podrzędnym w stosunku do następujących przepisów;
1. Ustawy z dnia 7 września o systemie oświaty
2. Rozporządzenie MEN o ramowym statucie
3. Uchwała Nr 78\X\1999 Rady Miejskiej w Kłobucku z dnia 30.09.1983 zostały utworzone 
przedszkola jako jednostki budżetowe. . 4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku przez 
rok szkolny. Dzienny czas pracy przedszkola ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok 
szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska. Szczegółową organizację 
wychowania , nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 
przedszkola opracowany przez dyrektora placówki i zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną.
5. Organ prowadzący ustala terminy przerw w pracy placówki na wniosek jej dyrektora. Organem 
sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty.
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l ..Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty
2. Obejmuje opieka wszystkie dzieci i zapewnia im bezpieczeństwo oraz warunki dla prawidłowego
rozwoju.
3. Kształtuje i rozwija aktywność dziecka wobec siebie, innych ludzi i otaczającego świata.
4. Współdziała z rodzicami celem ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
5. Przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole . 6. Zajęcia dodatkowe w przedszkolu prowadzi 
się z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci. Czas trwania zajęć dodatkowych
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut
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l. Do zadań przedszkola należy : a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia 
i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej
b) budzenie wrażliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
c) nabywanie przez dziecko umiejętności czytania i pisania
d) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy
e) współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu udzielania dziecku pomocy 
specjalistycznej
f) umożliwianie dzieciom podtrzymanie tożsamości narodowej, etnicznej oraz językowej i religijnej
g) sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz nauczyciela,opiekunek dziecięcych 
h) dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności
wskazane jest,by nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie
lata pobytu dziecka w przedszkolu 
i) Rada Rodziców w porozumieniu z dyrektorem placówki ma możliwość
wyrażania opinii na temat doboru nauczyciela w oddziale . Organami przedszkola są: 



A. Dyrektor przedszkola
1. Dyrektor kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą placówki oraz reprezentuje 
ją na zewnątrz.
2. Dyrektor sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego dzieci.
3. Realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady przedszkola , podjęte w ramach ich kompetencji.
4. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki, ponosi odpowiedzialność za 
ich wykorzystanie a także organizuje obsługę administracyjną, finansową i gospodarczą 
przedszkola . 5. Zapewnia pracownikom i wychowankom warunki pełnego bezpieczeństwa 
i higieny pracy.
6. Udziela pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom oraz ich ocenia.
7. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli 
i pracowników nie będących nauczycielami.
8. Dyrektor występuje z wnioskami w sprawach nagród i wyróżnień dla nauczycieli oraz 
pozostałych pracowników przedszkola.
9. Dyrektor w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z rada pedagogiczną i radą rodziców.
10. Zatrudnia i zwalnia nauczycieli, pracowników administracji I obsługi.

B. Rada pedagogiczna 
1.Rada pedagogiczna realizuje statutowe zadania przedszkola dotyczące opieki,
wychowania i kształcenia.
2.W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce . 3.W 
zebraniu rady pedagogicznej mogą brać udział osoby zaproszone przez jej
przewodniczącego , za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.
4.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.
5.Zebrania plenarne rady pedagogicznej organizowane są według harmonogramu,
który znajduje się w planie rocznym pracy przedszkola.

6. Inicjatorem zebrań rady pedagogicznej może być 
a. dyrektor 
b. rada pedagogiczna organ prowadzący 
7. Do kompetencji rady pedagogicznej należy; 
a. zatwierdzenie planów pracy przedszkola 
b. podejmowanie uchwał
c. ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli 
d. rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności 
e. zebrania rady pedagogicznej są protokołowane

Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady, które 
mogą naruszyć dobro osobiste.

C. Rada Rodziców
1. Jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
2. Współdziała z placówką w celu ujednolicenia oddziaływań na dzieci przez rodzinę i przedszkole.
3. Uczestniczy w życiu przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki 
i zaspokajania potrzeb dzieci. 
4. Wyboru członków do rady rodziców dokonuje się na pierwszym ogólnym zebraniu tej rady.
5. Zebrania rady są protokołowane . 6. W posiedzeniach rady rodziców uczestniczyć może dyrektor
placówki.
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l. Organy przedszkola współdziałające ze sobą;



a. dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich
kompetencji określanych ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie Przedszkola 
b . zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą. . 2. Rodzice i nauczyciele współdziałają
ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
3. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat 
dziecka , jego zachowania i rozwoju . 4. W celu wymiany informacji i dyskusji na tematy 
wychowawcze organizowane są spotkania z rodzicami. 

§7 W przedszkolu zatrudnia się : a. dyrektora
b. pracownika administracji
c. nauczycieli
d. pomoc nauczyciela
e. opiekunki Dziecięce
f. starsze woźne
g. kucharkę
h. pomoc kucharza
i. starszego rzemieślnika
2. Zasady zatrudnienia i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 
przepisy.
3. Liczbę pracowników ustala dyrektor placówki zależnie od stopnia organizacyjnego i potrzeb 
w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole . 4.Pracownicy wykorzystują urlop 
wypoczynkowy zgodnie z Kartą Nauczyciela i Kodeksem Pracy.

Obowiązki i zadania nauczyciela:
a. organizuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym oddziale,
opartą o pełną znajomość dziecka oraz jego środowiska rodzinnego 
b. dba o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków 
c. współpracuje z rodzicami oraz środowiskiem w celu ujednolicenia procesu
wychowania
d.codziennie przygotowuje się do pracy z dziećmi 
e.stwarza miłą atmosferę w pracy 
f.doskonali swoje kwalifikacje zawodowe
g.podejmuje i prowadzi inne prace i zajęcia zlecone przez dyrektora placówki 
h. prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi
przepisami 
i. ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych
i naukowych
Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt 
z ich rodzicami w celu : a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci 
b. ustalenia form pracy w działaniach wychowawczych 
c. włączania ich w działalność przedszkola

Pracownik administracyjny wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno-
gospodarczych:
a. sprawuje opiekę nad całością pomieszczeń i sprzętu
b. załatwia sprawy z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu
c. zaopatrzenie przedszkola w żywność i sprzęt
d. nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowej dzieciom 
i personelowi
e. sporządzanie jadłospisów 



f. uczestniczenie w ogólnych naradach roboczych , a w razie potrzeby w posiedzeniach
rady pedagogicznej 
g. prowadzi magazyn i dokumentację magazynową zgodnie z obowiązującymi przepisami 
h. wykonuje inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy na
placówce.

Pomoc nauczyciela obowiązana jest : a. spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do 
wychowanków, polecone przez nauczycielkę danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu 
czynności dzieci w ciągu dnia
b. utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia
c. wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy

Obowiązki opiekunki dziecięcej:
a. spełnia czynności opiekuńcze,wychowawcze i obsługowe
b. czuwa i odpowiada za właściwą pielęgnację dzieci
c. prowadzi zabawy i zajęcia wychowawcze przestrzegając właściwego korzystania z zabawek 
i pomocy dydaktycznych 
d. wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji prac

Starsza woźna obowiązana jest : a. codziennie bardzo starannie sprzątać sale i przydzielone 
pomieszczenia
b. utrzymywać w należytym porządku podłogi, myć okna,trzepać dywany
c. pomagać w szatni przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci a w razie potrzeby iść z dziećmi
i nauczycielką na spacer lub wycieczkę 
d. przestrzegać oszczędnego gospodarowania środkami czystości i energią elektryczną
oraz dbać o sprzęt i pomoce znajdujące się w powierzonych pomieszczeniach 
e. wykonywać

Kucharka i pomoc kucharza obowiązane są:
a. . przyrządzać punktualnie i higienicznie posiłki
b. przyjmować produkty z magazynu i kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych
c. utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość
pomieszczeń kuchennych 
d.brać udział w układaniu jadłospisów 
e.wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora 
f.inne obowiązki zlecone przez dyrektora lub osobę upoważnioną.

Starszy rzemieślnik obowiązany jest:
a. dbać o stan urządzeń elektrycznych w przedszkolu
b. dokonywać bieżących przeglądów, konserwacji i napraw sprzętu elektrycznego
c. utrzymywać ład i porządek wokół budynku przedszkolnego
d. wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora placówki
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1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 - 6 lat,do grupy żłobkowej przyjmowane są 
dzieci od O,8 miesiąca życia do 3 lat.
2. Zasady ustalania odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu oraz odpłatności za korzystanie 
z posiłków podejmuje Rada Miejska uchwałą.
3. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez Poradnię 
Psychologiczno-Pedagogiczną do przedszkola może uczęszczać dziecko w wieku powyżej 6 lat,nie 
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecku kończy 
10 lat.



4. Dziecko ma prawo do : a. akceptacji takim jakie jest
b. spokoju i samotności,gdy tego potrzebuje
c. indywidualnego tempa rozwoju
d. aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi
e. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
f. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
g. posiadania osób odpowiedzialnych i zaangażowanych,do których może się zwrócić
h. kontaktów z dorosłymi 
i. badania i eksperymentowania 
j. doświadczania konsekwencji własnego zachowania(ograniczonego względami bezpieczeństwa) 
k. różnorodnego,bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
1. snu i wypoczynku , jeśli jest zmęczone, 
ł. jedzenia i picia,gdy jest głodne i spragnione ale również prawo do nauki
regulowania własnych potrzeb 
m. zdrowego jedzenia
5. Wychowankowie powinni być ubezpieczeni.
6. W placówce wychowania przedszkolnego wychowankowie mają zapewnioną stałą opiekę ze 
strony pracownika pedagogicznego i opiekuńczego . 7. Szczegółowe zasady opieki lekarskiej 
higieny i bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu określają odrębne przepisy w ZOZ.Pielęgniarka 
pełni dyżur i wykonuje badania przesiewowe wg harmonogramu ustalonego przez ZOZ . 8. 
Przyprowadzać i odbierać dzieci z przedszkola mogą tylko rodzice,bądż rodzeństwo powyżej 10 
roku życia a także opiekunowie prawni lub upoważniona przez nich osoba zapewniająca dziecku 
pełne bezpieczeństwo.

&9
Zatwierdzanie Statutu Przedszkola odbywa się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Wszelkie 
nowelizacje i zmiany w Statucie zatwierdzane są uchwałą Rady Pedagogicznej. 
Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną w dniu 31.08.2000r. i Dyrektora Przedszkola .  


