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PODSTAWA PRAWNA 
 
 
Art. 84 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.  ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 
2572 z późniejszymi zmianami ) 
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NAZWA PRZEDSZKOLA 
 

§ 1 
 
1. Przedszkole nosi nazwę Przedszkole Niepubliczne „Wesołe Maczki” w Olszynach i zwane 

jest dalej Przedszkolem. 
 
2. Przedszkole jest niepubliczne. 
 
3. Siedzibą Przedszkola jest miejscowość Olszyny 29 gmina  Wojnicz. 
 
4. Ustalona nazwa Przedszkola jest uŜywana w pełnym brzmieniu, a na stemplu: 

 
Przedszkole Niepubliczne 
„Wesołe Maczki” 
32-831 Olszyny 
Tel. 14 679 12 02 

 
 

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 
 

§ 2 
 
1. Osobą, która zakłada i prowadzi Przedszkole jest Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana 

Morawskiego ( zwane dalej Stowarzyszeniem ) z siedzibą w Olszynach 57. Stowarzyszenie 
posiada osobowość prawną w Rzeczypospolitej Polskiej.. 

 
2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest  Małopolski  Kurator 

Oświaty. 
3. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2.5do 5 lat.  
 
4. Przedszkole realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci 

pięcioletnich. 
 
5. Przedszkole jest czynne codziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6:30 – 16.30 

Na wniosek rodziców godziny pracy Przedszkola mogą zostać zmienione. 
 
6. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustala Dyrektor w porozumieniu z Zarządem 

Stowarzyszenia. 
 
7. Dodatkowe usługi świadczone w Przedszkolu są odpłatne. 
 

§ 3 
 
Przedszkole działa na podstawie: 

a) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  ( Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 
2572 z późniejszymi zmianami ) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy. 

b) Aktu załoŜycielskiego, 
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c) Wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez jednostkę 

samorządu terytorialnego (Gminę Wojnicz). 
d) Niniejszego statutu. 

 
§ 4 

 
Stowarzyszenie będące osobą prowadzącą odpowiada za działalność przedszkola,                                    
a w szczególności: 

a) zapewnia warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 
b) nadaje Statut Przedszkola, 
c) zatrudnia i zwalnia Dyrektora Przedszkola, 
d) zarządza majątkiem przedszkola, 
e) zatwierdza plan finansowy przedszkola i przyjmuje jego realizację, 
f) zatwierdza arkusz organizacyjny przedszkola do dnia 30 kwietnia danego roku 
g) przeprowadza likwidację przedszkola. 

 

 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 
§ 5 

 
1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia                     

7 września 1991 r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 256, poz.2572 z 2004 r. z późniejszymi 
zmianami ) oraz  w przepisach wydanych na jej podstawie. 

 
2. W szczególności celem Przedszkola jest: 

a) nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej określonej przez 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, 

b) sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz moŜliwości 
Przedszkola, 

c) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,  
d) kształtowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci, motywowanie, ułatwianie poszerzania 

wiedzy o najbliŜszym i dalszym otoczeniu, 
e) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,  
f) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej. 

 
3. Przedszkole umoŜliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia toŜsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej oraz kształtowanie postaw tolerancji dla odmienności 
kulturowej i narodowościowej, poprzez: 
a) naukę języka mniejszości narodowej, 
b) naukę religii, 
c) kultywowanie tradycji regionalnych, 
d) wycieczki krajoznawcze oraz wycieczki do róŜnych organizacji i instytucji. 

 
4. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej w ramach 

konsultacji ze specjalistami z tych dziedzin.  
 
5. W miarę moŜliwości dopuszcza się przyjmowanie dzieci niepełnosprawnych, jeŜeli nie 

stwarzają one zagroŜenia dla innych dzieci. 
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ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADA Ń PRZEDSZKOLA 
 

§ 6 
 

1. Grupa przedszkolna powierzona jest opiece jednej lub  dwóch nauczycielek  
 
2. W przedszkolu zatrudniona jest pomoc wychowawcza, która współdziała z nauczycielem           

w zakresie opieki nad dziećmi.  
 
3. Nauczyciel i pomoc wychowawcza są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci na cały czas 

ich pobytu w przedszkolu. 
 
4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia i zabawy odbywają się na terenie bezpiecznym              

a sprzęt dostosowany jest do potrzeb i moŜliwości dzieci.  
 
5. Przedszkole zapewnia bezpieczeństwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki 

oraz w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola ( wyjścia i wycieczki ).  
 
6. W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pomoc 

wychowawcza z zachowaniem zasady, Ŝe jedna osoba dorosła przypada na 10 dzieci.                 
W razie potrzeby dodatkową opiekę mogą sprawować rodzice dzieci. 

 
7. KaŜda wycieczka powinna być wcześniej zgłoszona i uzgodniona z Dyrektorem 

Przedszkola.  
 
8. Najpóźniej dzień wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice dzieci.  
 
9. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów, nauczyciele ci  

odpowiedzialni są za bezpieczeństwo dzieci. 
 
10. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciel w miarę 

moŜliwości, prowadzi grupę przez cały okres pobytu dzieci w przedszkolu. 
 
11. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców(prawnych 

opiekunów) lub upowaŜnioną osobę(pełnoletnią) zapewniającą dziecku pełne 
bezpieczeństwo. 

a). Pisemne upowaŜnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej                               
     przez rodziców. 
b). Dziecko moŜe być odebrane przez osobę upowaŜnioną tylko za okazaniem dowodu  
      toŜsamości. 
c). Rodzice(prawni opiekunowie) przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo  
     dziecka odbieranego z przedszkola przez upowaŜnioną przez nich osobę. 
d). Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola do 8.00 lub w kaŜdym innym czasie po 
     uprzednim wcześniejszym zgłoszeniu osobiście bądź telefonicznie późniejszego  
     przyprowadzenia dziecka do przedszkola. 
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§ 7 

 
1. W realizacji zadań Przedszkola współuczestniczą rodzice dzieci. 
 
2. Rodzice mają prawo do: 

a) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola oraz z programu 
wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 

b) wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć, 
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 
d) wyraŜania opinii na temat pracy przedszkola, 
e) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo - 

dydaktyczne, 
f) aktywnego włączania się w Ŝycie przedszkola, 
g) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci. 
 
 

3. Rodzice mają obowiązek: 
a) przestrzegania niniejszego statutu, 
b) przestrzegania regulaminu przedszkola zamieszczonego na tablicy informacyjnej, 
c) przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez upowaŜnioną 

osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo, 
d) przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach pracy przedszkola, 
e) terminowego uiszczania opłat, 
f) informowania o dłuŜszej niŜ 1 miesiąc nieobecności dziecka w przedszkolu, 
g) przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego i czystego, 
h) bezzwłocznego informowania o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych 

dziecka, 
i) zapoznawania się z informacjami zamieszczanymi na tablicy informacyjnej, 
j) troszczenia się o zdrowie psychiczne, fizyczne dziecka, jego harmonijny rozwój                       

i przygotowanie do Ŝycia w społeczeństwie, 
k) zgłoszenia dziecka 5-letniego do przedszkola i zapewnienia mu regularnego uczęszczania 

na zajęcia, 
l) zaopatrzenia dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce. 

 
 

ORGANY PRZEDSZKOLA 
 

§ 8 
 
1. Organami Przedszkola są: 

a) Dyrektor Przedszkola, 
b) Rada Rodziców 

 
2. KaŜdy z wymienionych w ust. 1 organów działa zgodnie z Ustawą o systemie oświaty,                   

a nadto organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów uchwalanych przez 
te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem Przedszkola. 

 
3. BieŜącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach 

poszczególnych organów Przedszkola organizuje Dyrektor Przedszkola. 
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4. Dyrektora przedszkola powołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia na okres 3 lat. 
 
5. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany i uprawniony do: 

a) przyjmowania i zwalniania nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego 
personelu Przedszkola, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego, 

b) zapewnienia pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami 
Kodeksu pracy, bhp i ppoŜ, 

c) przyznawania nagród i wymierzania kar porządkowych, 
d) sprawowania opieki nad dziećmi oraz stwarzania warunków do ich harmonijnego 

rozwoju psychofizycznego, 
e) realizowania załoŜeń i koncepcji przedłoŜonych przez Kuratorium Oświaty, osobę 

prowadzącą Przedszkole . 
f) zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenieusług przez 

Przedszkole. 
 
6. Dyrektor Przedszkola sprawuje nadzór pedagogiczny z uwzględnieniem: 

a) wspomagania nauczycieli w działaniach mających na celu podnoszenie jakości pracy 
przedszkola, 

b) dokonywania oceny pracy nauczyciela oraz oceny dorobku zawodowego nauczyciela 
ubiegającego się o wyŜszy stopień awansu zawodowego, 

c) prowadzenia działań zwiazanych z awansem zawodowym nauczycieli zgodnie                     
z przyjętymi procedurami, 

 
7. Ponadto Dyrektor Przedszkola: 

a) przygotowuje arkusz organizacyjny przedszkola, 
b) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola oraz ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a takŜe organizowanie obsług 
administracyjnej, finansowej i gospodarczej przedszkola, 

c) prowadzi ewidencję dzieci sześcioletnich odbywających w przedszkolu roczne 
przygotowanie przedszkolne, 

d) powiadamia do końca września kaŜdego roku szkolnego dyrektorów szkół                      
w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez dziecko obowiązku 
przedszkolnego w tutejszym przedszkolu, 

e) podaje do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń przedszkola do dnia 31 marca 
zestaw programów wychowania przedszkolnego oraz podręczników, które będą 
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, 

f) występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia 
zostaną naruszone ( art. 63 ust.2 KN ). 

 
8. PoniewaŜ w Przedszkolu zatrudnionych jest mniej niŜ 3 nauczycieli nie działa w nim rada 

pedagogiczna. Jej zadania wykonuje Dyrektor Przedszkola. 
a) przygotowuje projekty zmian w statucie przedszkola, 
b) podejmowanie działania w sprawie innowacji pedagogicznych,  
c) organizuje doskonalenie zawodowe nauczycieli. 

 
9. W Przedszkolu działa Rada Rodziców. Reprezentuje ona ogół rodziców dzieci 

uczęszczających do Przedszkola. 
 
10. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 
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11. Zebrania Rady są zwoływanie na wniosek przewodniczącego bądź dyrektora Przedszkola, 
zebrania są protokołowane. 

 
12. Rada Rodziców: 

a) udziela dyrektorowi i nauczycielom pomocy w wykonaniu stojących przed 
przedszkolem zadań wychowawczych i opiekuńczych, 

b) ułatwia kontakt pedagogów z ogółem rodziców, 
c) moŜe występować do dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi 

wszystkich spraw przedszkola, 
d) dysponuje zgromadzonymi środkami w uzgodnieniu z dyrektorem przedszkola, 
e) opiniuje wybór podręczników dla dzieci pięcioletnich. 

 

13. W przypadku powstania sporu między organami Przedszkola głos decydujący posiada 
dyrektor placówki. Dba on o przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie, a wnoszone 
sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra dziecka. W przypadku braku 
uzgodnienia dyrektor placówki przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia osobie prowadzącej 
bądź organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny zgodnie z kompetencjami. 

 
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 
§ 9 

 
1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola opracowywany przez dyrektora do dnia 30 kwietnia kaŜdego 
roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza osoba prowadząca do dnia 30 maja danego 
roku. 

 
2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza się w szczególności: 

a) liczbę pracowników przedszkola łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, 
b) ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych 

przez organ prowadzący placówkę. 
 
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez osobę 

prowadzącą. 
 
4. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30do 17.00 Czas pracy 

przedszkola moŜe ulec zmianie stosownie do aktualnych potrzeb rodziców i po  uzgodnieniu 
z osobą prowadzącą. 

 
§ 10 

 
1. W przedszkolu funkcjonuje jeden oddział mieszany, przy czym liczba miejsc musi być 

zgodna z obowiązującymi normami.. 
 
2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku 3 do 5 lat na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka” 

wypełnionej przez rodzica. 
 
3. Na wniosek rodziców lub prawnego opiekuna do przedszkola mogą być przyjęte dzieci                 

w wieku od 2,5 lat, pod warunkiem spełnienia właściwych kryteriów dojrzałości 
emocjonalnej i samoobsługowej. 
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4. Dzieci w wieku 5-lat odbywają w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. 
 

§ 11 
 
1. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

nauczyciela i rodziców z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny dziecka,                             
a zatwierdzony przez dyrektora przedszkola. 

 
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele prowadzący zajęcia ustalają 

szczegółowe rozkłady dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 
 

 
§ 12 

 
1. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut. 
 
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, a w szczególności zajęć umuzykalniających, 

nauki języka ojczystego i nauki religii, powinien być dostosowany do moŜliwości 
rozwojowych dzieci i wynosić:  
a) z dziećmi 3 - 4 - letnimi około 15 minut,  
b) z dziećmi 5 - letnimi około 30 minut. 

 
3. W Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe opłacane przez rodziców. 
 
4. Propozycje w tym zakresie zgłasza ogółowi rodziców Dyrektor Przedszkola. 
 
5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne przepisy. 
 

§ 13 
 
1. Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

Formy tego współdziałania to: 
a) indywidualny kontakt nauczyciela z rodzicem podczas przyprowadzania i odbierania 

dzieci z przedszkola, 
b) udział rodziców w zebraniach ogólnych i grupowych organizowanych nie rzadziej niŜ raz 

w semestrze, 
c) udział rodziców w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczyciela, 
d) udzielanie rodzicom przez nauczycieli rzetelnej informacji na temat rozwoju dziecka, 
e) branie pod uwagę przez nauczycieli sugestii przekazane przez rodziców dotyczących 

pracy z wychowankami. 
 

§ 14 
 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 
a) odpowiednie pomieszczenie dydaktyczne, właściwie zagospodarowane i wyposaŜone         

w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 
b) pomieszczenie kuchenno-gospodarcze, 
c) sanitariaty, 
d) szatnię, 
e) ogród z wyposaŜeniem do gier i zabaw ruchowych. 
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§ 15 

 
1. Rodzice uiszczają miesięczną opłatę stałą, której wysokość regulowana jest zawartą umową 

cywilno-prawną . 
 
2. Wysokość opłaty stałej ustala Zarząd Stowarzyszenia w porozumieniu z Dyrektorem 

przedszkola. 
 
3. Opłatę stałą rodzice wnoszą do 15 dnia kaŜdego miesiąca z góry na konto placówki lub w 

kasie przedszkola. Jako datę zapłaty przyjmuje się datę wpływu na konto placówki bądź do 
kasy przedszkola.  

4.    Środki uzyskane z opłaty stałej są wykorzystywane na pokrywanie bieŜących   wydatków.  
5.    Ustala się opłatę wpisową od rodziny. Wysokość ustala dyrektor i jest ona określona w   
       umowie cywilno –prawnej. 
 
 
 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 
 

§ 16 
 

1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele oraz inni pracownicy tj. administracyjni i obsługi. 
 
2. Zasady zatrudniania nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi reguluje ustawa 

Kodeks Pracy. 
 
3. W stosunku do zatrudnionych nauczycieli stosuje się niektóre zapisy Ustawy – Karta 

nauczyciela, a mianowicie : art. 6, art. 9-9i, art. 22 ust. 3 i 4, art. 26, art. 51, art.63, art. 75-85.  
 
4. Dopuszcza się moŜliwość pracy wolontariuszy i staŜystów. 
 

§ 17 
 

1. Do szczegółowych zadań nauczyciela naleŜą: 
a) odpowiedzialność za Ŝycie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
b) tworzenie warunków wspomagających rozwój dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 
c) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo – dydaktycznej i odpowiedzialność za 

jej jakość, 
d) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną, zdrowotna i inną. 
 
2. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną prowadzonego oddziału: 

a) dziennik zajęć, 
b) miesięczny plan pracy, 
c) zestawy ćwiczeń, 
d) konspekty ( jeśli jest taka potrzeba ), 
e) dokumentację pracy wyrównawczej, 

 
3. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie 

potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje. 
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4. Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego spośród programów 

dopuszczonych do uŜytku szkolnego. Wybrany program przedstawia Dyrektorowi 
przedszkola. 

 
5. Nauczyciel jest zobowiązany do współdziałania z rodzicami ( prawnymi opiekunami )                 

w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnieniem prawa rodziców ( prawnych 
opiekunów ) do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego             
i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju szczególnie                  
w ramach indywidualnych konsultacji nauczycieli z rodzicami ( prawnymi opiekunami ). 

 
6. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze 

strony dyrektora, innych nauczycieli, a takŜe pracowników oświatowych instytucji 
wspomagających. 

 
7. Nauczyciele odpowiadają słuŜbowo: 

7.1   Przed dyrektorem przedszkola i organem prowadzącym placówkę za: 
a) poziom wyników dydaktyczno-wychowawczych w swoim oddziale stosownie do 

realizowanego programu i warunków w jakich działał, 
b) stan warsztatu pracy, sprzętów i urządzeń oraz środków dydaktycznych mu 

przydzielonych, 
c) estetykę pomieszczeń dydaktycznych, nad którymi sprawuje opiekę, 
d) materialnie za przydzielone pomieszczenia oraz sprzęt i pomoce w nich się 

znajdujące, 
 

7.2  Przed władzami przedszkola, ewentualnie cywilnie lub karnie za: 
a) tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem dzieci                

w trakcie zajęć oddziału, 
b) nieprzestrzeganie procedury postępowania po zaistnieniu wypadku dziecka lub na 

wypadek poŜaru, 
c) zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposaŜenia szkoły przydzielonych mu 

przez kierownictwo przedszkola a wynikające z nieporządku, braku nadzoru                            
i zabezpieczenia. 

 
 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 
 

§ 18 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3do 5 roku Ŝycia. W uzasadnionych przypadkach za 
zgodą nauczyciela do grupy przyjęte moŜe zostać dziecko młodsze – pod warunkiem, iŜ 
wykaŜe się ( podczas okresu próbnego ) wystarczającą dojrzałością emocjonalną                            
i samoobsługową. 

2. Dziecko ma prawo uczęszczać do przedszkola nie dłuŜej niŜ do 10 roku Ŝycia – w przypadku 
odroczenia obowiązku szkolnego na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej. 
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§ 19 
 
1. Dziecko w przedszkolu ma prawo do: 

a) akceptacji takim jakim jest, 
b) opieki, ochrony i poszanowania godności osobistej, 
c) Ŝyczliwego i podmiotowego traktowania,  
d) swobodnego rozwoju zgodnie z indywidualnymi moŜliwościami, potrzebami, 

zainteresowaniami i zdolnościami, 
e) do radości i zabaw oraz wyboru towarzyszy zabaw, 
f) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach w budynku jak i poza nim, 
g) właściwie prowadzonego procesu wychowawczo – dydaktycznego i opiekuńczego 

zgodnie z zasadami higieny umysłowej, 
h) poznawania swojej odrębności i indywidualności, 
i) swobodnego wyraŜania myśli, opinii i sądów, 
j) ochrony przed wszelkimi formami wyraŜania przemocy fizycznej i psychicznej, 
k) nauki i regulowania własnych potrzeb, 
l) snu i wypoczynku, 
m) badania, eksperymentowania, poszukiwań, błędów. 

 
§ 20 

 
1. Dzieci w przedszkolu mają obowiązek: 

a) szanowania siebie i innych, 
b) przestrzegania ustalonych zasad bezpieczeństwa i postępowania w kontaktach                       

z rówieśnikami, 
c) szanowania sprzętów i zabawek, 
d) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych, 
e) kulturalnego zwracania się do rówieśników i dorosłych, 
f) współdziałania z nauczycielem w procesie wychowania i nauczania. 

 
 

FINANSOWANIE DZIAŁALNO ŚCI PRZEDSZKOLA 
 

§ 21 
 

1. Działalność Przedszkola jest finansowana przez osobę prowadzącą. 
 
2. Środki finansowe na działalność Przedszkola pozyskiwane są z: 

a) dotacji przekazywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego – Gminę Wojnicz, 
b) darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola, 
c) środków pochodzących z projektów rozszerzających ofertę edukacyjną Przedszkola, 
d) środków własnych Stowarzyszenia, 
e) opłaty stałej wnoszonej przez rodziców. 

 
3. Wysokość środków na działalność przedszkola ustalana jest następująco: 

a) w terminie do końca stycznia kaŜdego roku Dyrektor Przedszkola przygotowuje plan 
finansowy na następny rok szkolny uwzględniający moŜliwości finansowe osoby 
prowadzącej oraz organizację przedszkola, 

b) decyzja o wysokości przekazywanych Przedszkolu środków podejmowana jest uchwałą 
Zarządu Stowarzyszenia, 
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c) zmiany dotyczące sposobu wykorzystania przyznanych środków wymagają uchwały 
Zarządu Stowarzyszenia. 

 
4. Za prawidłowe wykorzystywanie środków finansowych przyznanych Przedszkolu 

odpowiedzialność ponosi Dyrektor Przedszkola. 
 
 
 
 
 
 

ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA 
 

§ 22 
 

1. Dzieci do Przedszkola będą przyjmowane wg następujących zasad: 
 
 
a) Dzieci są przyjmowane do przedszkola na pisemny wniosek rodziców lub prawnego 

opiekuna oraz na podstawie „Karty zgłoszenia dziecka”. 
b) Zapisu dzieci do przedszkola dokonuje rodzic lub prawny opiekun w terminie do                   

15 marca roku poprzedzającego rozpoczęcie uczęszczania dziecka do przedszkola. 
c) W ciągu roku szkolnego do przedszkola mogą być przyjęte dzieci z innych przedszkoli. 
d) Dyrektor przedszkola informuje dyrektora szkoły obwodowej ze względu na miejsce 

zamieszkania dziecka o spełnianiu przez dziecko pięcioletnie obowiązku rocznego 
przygotowania przedszkolnego. 

 
2. W pierwszym roku funkcjonowania przedszkola, tj. w roku szkolnym 2012/2013 dzieci 

zostają przyjęte na podstawie: 
a) deklaracji złoŜonych przez rodziców lub prawnego opiekuna do Zarządu Stowarzyszenia, 
b) zapisu do przedszkola w terminie do końca kwietnia 2012 r. 

 
a) W przypadku zgłoszenia do Przedszkola większej liczby dzieci niŜ ilość miejsc, o 

przyjęciu decyduje Dyrektor według odrębnie określonych zasad.  
 

4. Dziecko moŜe być skreślone z listy wychowanków przedszkola w następujących 
przypadkach: 
a) na pisemny wniosek rodziców lub prawnego opiekuna, 
b) nieusprawiedliwionej nieobecności powyŜej 1 miesiąca, 
c) dziecko swoim zachowaniem powoduje zagroŜenie zdrowia lub Ŝycia innych 

wychowanków przedszkola, 
d) niedotrzymania terminów płatności powyŜej 1 miesiąca, 
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POSTANOWIENIA KO ŃCOWE 

 
§ 23 

 
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 
 

§ 24 
 
Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową i materiałową zgodnie z zasadami ustalonymi przez 
organ prowadzący na mocy odrębnych przepisów. 
 

§ 25 
 
Regulaminy określające działalność organów Przedszkola nie mogą być sprzeczne z zapisami 
niniejszego statutu jak równieŜ z przepisami wykonawczymi do ustawy o systemie oświaty. 
 

§ 26 
 
1. Organem kompetentnym do uchwalania zmian w Statucie Przedszkola jest Zarząd 

Stowarzyszenia  im. Ks. Lucjana Morawskiego. 
 
2. Zmian w statucie dokonuje się: 

a) obligatoryjne w celu dostosowania statutu do obowiązujących przepisów prawa 
oświatowego, 

b) na wniosek jednego z organów przedszkola. 
 
3. Projekty zmian w Statucie Przedszkola wymagają wcześniejszej dyskusji na forum Rady 

Rodziców i Zarządu Stowarzyszenia. 
 

§ 27 
 
Sprawy nie uregulowane niniejszym statutem rozstrzyga osoba prowadząca przedszkole. 

 
§ 28 

 
Stowarzyszenie im. Ks. Lucjana Morawskiego jako osoba prowadząca przedszkole moŜe je 
zlikwidować z końcem roku szkolnego. W tym przypadku Stowarzyszenie jest zobowiązane co 
najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić o zamiarze i przyczynach 
likwidacji: rodziców wychowanków oraz organ dokonujący wpisu przedszkola do ewidencji 
szkół i placówek niepublicznych. 
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§ 29 
Statut został uchwalony na  Walnym Zebraniu Członków  Stowarzyszenia im. Ks. Lucjana 
Morawskiego  w dniu 11.06 2012r. 
 
Statut wchodzi w Ŝycie z dniem 1.09.2012 r. 
 
 
 
 
 
 
 
 


