
 
STATUT 

PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO 
„KOPERNIK” 

W GRUDZIĄDZU 
 

 
 

 

 
 

Podstawa prawna: 
Ustawia z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2022 r. poz. 1730) 
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 
583, 1116, 1700 i 1730). mianami) 
Ustawa Prawo Oświatowe z 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 1730) i akty wykonawcze do 
ustawy, w tym rozporządzenia: 
1.Rozporządenie MEN z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania 
rozwoju dzieci ( Dz. U. z 2017, poz.1635) 
2.Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego 
przygotowania przedszkolnego dzieci…. ( DZ.U. z 2017 poz. 1616) 
3. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci (DZ.U. z 2017 poz. 
1656) 
4.Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez 
przedszkola ….podtrzymywanie tożsamości narodowej ( DZ.U. z 2017 poz. 1627) 
5. Rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach ( Dz.U. z 2022 poz. 1593) 
6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu 
zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli 
poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, 
psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. 2022 poz. 
1610) 
6. Rozporządzenie MEN z dnia 7 czerwca 2017r zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i 
sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach.,. (Dz.U. z 2017 poz. 1147) 
7. Rozporządzenie MEiN z dnia 9 marca 202r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i 
publicznych przedszkoli. ( Dz. U. z 2022 poz. 566) 
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 
przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych 
przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737);  
9. Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego… ( Dz.U z 2017r. poz. 356) 

 



Rozdział I 
 

Przepisy wprowadzające 
 

§1 
1.  Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” zwane w dalszej części statutu przedszkolem, 

jest publiczną placówką wychowania przedszkolnego, która: 
1)   prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego 
2)   przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę   powszechnej 

dostępności 
3)   zatrudnia nauczycieli i pracowników administracji i obsługi posiadających 

kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 
§2 

1. Siedzibą przedszkola  jest Przedszkole Miejskie „KOPERNIK” ul. Dworcowa 35  
   w Grudziądzu. W przedszkolu utworzone są oddziały integracyjne. 
2.  Przedszkole posiada oddziały w budynkach : 
1)    przy ul. Konarskiego 10 i oddziały dzieci 4-5-6-letnich w Szkole Podstawowej  

  Nr  3 przy   ul. Narutowicza 6  w Grudziądzu 
2)    przy ul. Kalinkowej 46 w Grudziądzu. 
3)   oddziały dzieci 4-5-6 - letnich w Szkole Podstawowej Nr 12 ul. Moniuszki   

    w   Grudziądzu 

 §3 
1.  Przedszkole nie posiada imienia. 
2.  Na wniosek Rady Pedagogicznej przedszkolu może być nadane imię. 
3.  Imię przedszkolu nadaje Organ Prowadzący. 

 
§4 

1.Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina - Miasto Grudziądz,  
    ul. Ratuszowa1 w Grudziądzu.  
3.Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko –  Pomorski Kurator  
   Oświaty,  ul. Konarskiego 1- 3 w Bydgoszczy. 

3. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Miejskie „Kopernik” w  
Grudziądzu, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Miejskiego „Kopernik” w 
Grudziądzu, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 
przedszkola, 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 
(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

 



 
Rozdział II 

 

Cele i zadania przedszkola oraz sposób ich wykonywania 
 

§5 
1.   Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców 

wynikające w szczególności z podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego. 

2.   Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego 
rozwoju dziecka. 

3.W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:  

1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 
sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i 
poznawczym obszarze jego rozwoju, 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i 
odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa, 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i 
umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych, 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i 
rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań, 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie, 

7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi 
nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, 
sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie 
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, 
pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 
adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci, 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, 
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki, 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka, 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i 
podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy, 



12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 
umożliwiających rozwój tożsamości dziecka, 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, 
grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania 
zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju, 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju, 

15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w 
szkole, 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka 
regionalnego, 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 
§6 
 

1.    Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku, w tym oddziałów 
integracyjnych, z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców, oraz 
predyspozycji rozwojowych dziecka, 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych 
dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie 
programowej wychowania przedszkolnego, 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i 
rodzaju aktywności,  

     4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci   
        niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy,  
        prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-  
        Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia  
        i  rodzaju niepełnosprawności dziecka. 
 
2.  Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz 
podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami 
kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu. 

 
 
 



§7 

1. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno-pedagogicznej 
lub innej poradni specjalistycznej przedszkole udziela pomocy psychologiczno-
pedagogicznej. 

2. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom 
uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na 
wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 
dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia 
efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci. 

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz 
specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z 
dzieckiem oraz w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, korekcyjno-kompensacyjnych, 
logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 

2) porad i konsultacji, 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i 
nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

7. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

8. Organ prowadzący przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, 
a przedszkole wskazuje rodzicom miejsce jego realizacji. Ma ono na celu pobudzenie 
psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia 
niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. 

9. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w 
szczególności: 

1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju 
dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania 
i wsparcia rodziny dziecka, 

2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy 
społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form 
pomocy, stosownie do jego potrzeb, 

3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego 
programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających 
rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań 
specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka, 

4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, 
wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, 
stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w 
zakresie wczesnego wspomagania. 



 

10. Współpraca zespołu z rodzicami to: 

1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z 
dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, 
rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te 
zachowania, 

2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z 
dzieckiem, 

3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb 
dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich 
środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu. 

 
§8 

1. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok 
edukacji przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie 
rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w 
trakcie zajęć poza terenem przedszkola, 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa 
Regulamin spacerów i wycieczek, 

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela,, który jest odpowiedzialny za 
zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu 
dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego, 

4) zatrudnianie w grupie 3-latków pomocy nauczyciela, 

5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, 

6) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ III 

Organy przedszkola oraz ich kompetencje 
 

§9 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej Dyrektorem, 

2) Rada Pedagogiczna, 

3) Rada Rodziców. 

§10 

1. Kompetencje Dyrektora:  

1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz, 

2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 
pracowników obsługi oraz administracji, 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu 
nauczycieli, 

4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego 
rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach 
kompetencji stanowiących, 

6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i 
powiadamia o tym stosowne organy,  

7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi 
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje 
administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola, 

8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także 
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez 
przedszkole, 

9) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

2. Zadania Dyrektora: 

1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który 
przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, 
którego dotyczy plan,  

2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola, 

3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy, 

4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, 
nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego, 

5) przedstawienie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze 
sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły, 



6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie 
bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a 
także bezpiecznych i higienicznych warunków, oraz określenie kierunków ich 
poprawy, 

7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z 
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców, 

8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do 
zatwierdzenia organowi prowadzącemu, 

9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola, 

10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami 
nadzorującymi i kontrolującymi, 

11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli 
oraz innych pracowników przedszkola,  

12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom, 

13) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego 
wspomagania rozwoju dziecka, 

14) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, 

15) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników, 

16) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i 
nauczycieli w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

17) dopuszczanie do użytku programu wychowania przedszkolnego 

18) realizowanie zapisów umowy o świadczenie usług udzielanych  

      przez przedszkole miejskie prowadzone przez gminę – miasto Grudziądz. 

3. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych: 

1) wykonuje uchwały Rady Miejskiej Grudziądza i Zarządzenia Prezydenta 
Grudziądza 

    w zakresie działalności przedszkola, 

2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy 
dzieciom i ich rodzinom, 

3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy. 

 
§11 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe 
zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele 
zatrudnieni w przedszkolu. 

3. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym 
osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: 
przedstawiciele Organu prowadzącego oraz Organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, Doradca metodyczny i inni. 



4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest 
odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 
zebrania, zgodnie z regulaminem rady. 

5. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola i organizacji pracy przedszkola, 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów w przedszkolu,  

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, 

4) uchwalenie statutu przedszkola, 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków, 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 
w celu doskonalenia pracy przedszkola.  

6. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym przede wszystkim organizację 
tygodniowego rozkładu zajęć, ramowego rozkładu dnia poszczególnych 
oddziałów, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci, 

2) projekt planu finansowego przedszkola,  

3) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć, 
w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

4) wnioski nauczycieli w sprawie doskonalenia organizacji pracy przedszkola. 
7. Rada Pedagogiczna opiniuje programy wychowania przedszkolnego. 
8. Nauczyciel przedstawia Dyrektorowi przedszkola program wychowania 
przedszkolnego na dany rok szkolny, a dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady 
pedagogicznej, dopuszcza do użytku  zaproponowany przez nauczyciela program 
wychowania przedszkolnego. 
9.Dopuszczone do użytku programy wychowania przedszkolnego stanowią zestaw 
programów wychowania przedszkolnego. Dyrektor przedszkola jest odpowiedzialny  
za uwzględnienie programów wychowania przedszkolnego zgodnych z podstawą 
programową wychowania przedszkolnego.  

10. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu 
przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie 
Pedagogicznej. 
11. Rada Pedagogiczna dokonuje opinii o pracy Dyrektora. Rada Pedagogiczna 
może występować z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego o 
odwołanie z funkcji Dyrektora  lub z innego stanowiska kierowniczego w przedszkolu. 

12. Rada Pedagogiczna wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na 
stanowisko Dyrektora przedszkola. 

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w 
obecności co najmniej połowy jej członków.  
14. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej 
niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 
niezwłocznie zawiadamia Organ prowadzący oraz Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 



stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii Organu 
prowadzącego. Rozstrzygnięcie Organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 
ostateczne. 

15. Rada Pedagogiczna ustala Regulamin swojej działalności. 
16.Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są minimum 2 razy w 
ciągu roku  oraz 2 narady szkoleniowe w ciągu roku szkolnego. 
17.Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być także zwoływane  poza planem na 
wniosek Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy 
przewodniczącego, Organu prowadzącego przedszkole  albo co najmniej 1/3 
członków rady. 

18. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w księdze protokołów. 

19. Osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do 
nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra 
osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 
przedszkola.  

 
§12 

1. Rada Rodziców Przedszkola Miejskiego „Kopernik” w Grudziądzu jest organem 
kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do 
przedszkola.   

2. W każdym z budynków przedszkola jest powoływana Rada Rodziców. W skład 
Rady Rodziców wchodzą (po jednym) przedstawiciele rad oddziałowych wybranych 
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności. 

4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, 
szkół i placówek, i ustalać zasady i zakres współpracy. 

5. Rada Rodziców może występować do Organu prowadzącego przedszkole, 
Organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z 
wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki. 

6. Do kompetencji Rady Rodziców należy: 

1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców, 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 
przedszkola. 

7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na 
stanowisko dyrektora przedszkola. 

8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może 
gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady 
wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa Regulamin działalności Rady 
Rodziców. 

 

 

 



 

§13 

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który 
zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 
decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji. 

2. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając 
zakresy kompetencji tych organów.  
3. Poszczególne organy współdziałają ze sobą, zapewniając bieżącą wymianę 
informacji o podejmowanych w ramach swoich kompetencji działaniach poprzez: 
organizowanie posiedzeń rady pedagogicznej, zebrań rady rodziców, uczestnictwa w 
zebraniach ogólnych rodziców. 
4. W razie zaistnienia sporu między organami przedszkola i w przypadku braku 
osiągnięcia porozumienia, strony mają prawo do zwrócenia się o rozstrzygnięcie: 

1)   Rada Pedagogiczna a Dyrektor, do Organu prowadzącego w porozumieniu z 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

2)   Rada Rodziców a Dyrektor, do Organu prowadzącego w porozumieniu z 
Organem sprawującym nadzór pedagogiczny 

3)   Rada Rodziców a Rada Pedagogiczna do Dyrektora 
4)   Dyrektor a Rada Rodziców, a Rada Pedagogiczna do Organu prowadzącego 

w porozumieniu z Organem sprawującym nadzór pedagogiczny. 
 
5. Organ rozstrzygający spór jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie 
wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku zainteresowane strony w ciągu 30 dni od 
zawiadomienia. 
6. Kwestie szczególne dotyczące skarg rodziców określa funkcjonująca w 
przedszkolu procedura rozstrzygania skarg. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział IV 
 

Organizacja pracy przedszkola 
 

§14 

1. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, 
rodzaj i czas ich pracy,  

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na 
jej podstawie programów wychowania przedszkolnego, 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć 
dodatkowych prowadzonych przez przedszkole. 

 
2. Przedszkole jest wielooddziałowe.  

 
3.    Oddziały przedszkola zlokalizowane są w różnych miejscach. Organ prowadzący 
zapewnia Dyrektorowi przedszkola warunki sprawowania bezpośredniego nadzoru 
nad tymi oddziałami. 

 
4. Podstawową jednostką organizacyjną  przedszkola jest oddział obejmujący dzieci 
w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.  
 
5.Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. 

 
6.W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków wynosi nie więcej niż 20, w tym 
nie więcej niż 5 dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie 
kształcenia specjalnego lub opinię o wczesnym  wspomagania rozwoju dziecka z 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej lub opinię z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej. 
 
7.    Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do przedszkola po przedłożeniu 
orzeczenia   o potrzebie kształcenia specjalnego z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej lub opinii o  wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub opinii 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 

 
§ 15 

 
1.   Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu 

nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału. 
2.   Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej, 

nauczyciel lub nauczyciele  prowadzą  swój oddział w miarę możliwości przez 
okres uczęszczania dzieci do przedszkola. 

3.   Rodzice mają możliwość wpływania na dobór nauczyciela, któremu powierza się 
dany oddział.  

4.   Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor. 
 



 
§16 

 
1. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze  odpowiednio do wieku dziecka i 
potrzeb środowiskowych  z uwzględnieniem  obowiązujących przepisów 
bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności: 

1)   w czasie pobytu dzieci w przedszkolu  i na jego terenie opiekę nad nim 
sprawuje nauczyciel, któremu Dyrektor powierzył prowadzenie oddziału 

2)   w czasie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki oraz zabawy i 
zajęcia w terenie) opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel i pracownik 
przedszkola, w oddziałach dzieci 4-5-6-letnich przy SP nr 3 i SP nr 12 rolę 
wspomagającą może pełnić rodzic wskazany przez nauczyciela  

3)   dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 
(opiekunów prawnych) lub pełnoletnie osoby upoważnione na piśmie  przez 
rodziców (opiekunów prawnych), celem zapewnienia im pełnego 
bezpieczeństwa.  

4)   Rodzice lub pełnoletnia osoba upoważniona ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu 
odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z 
przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika 
przedszkola przez rodzica): 
a) w budynkach przy ul. Dworcowej 35 i Kalinkowej 46 rodzic 

przyprowadzający   dziecko do przedszkola wprowadza je do szatni i tam 
rozbiera, po czym opiekę nad dzieckiem przejmuje wyznaczony przez 
dyrektora pracownik przedszkola.  

b) rodzic ma prawo odprowadzić dziecko indywidualnie do sali – opiekę nad 
dzieckiem przejmuje nauczyciel 

c) w budynkach przy ul. Konarskiego 10 oraz SP nr 3 i SP nr 12 rodzic 
przyprowadzający dziecko do przedszkola powierza je opiece 
wyznaczonemu pracownikowi  w holu przedszkola (szkoły) 
d) rodzic odbierający dziecko z przedszkola przejmuje nad nim opiekę w 
momencie przekazania wychowanka przez wyznaczonego pracownika 
rodzicowi 
 

5)   obowiązkiem osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem (nauczyciel lub 
pracownik przedszkola wyznaczony przez dyrektora) jest znajomość osób 
upoważnionych do odbioru  

6)   nie wydaje się dzieci osobom w stanie nietrzeźwym. W przypadku 
stwierdzenia nietrzeźwości rodzica (opiekuna prawnego) nauczyciel 
powiadamia o zaistniałym fakcie inną osobę upoważnioną do odbioru 
dziecka z przedszkola, która jest zobowiązana do odbioru dziecka z placówki   

7)  w przedszkolu obowiązuje zakaz noszenia przez dzieci biżuterii (kolczyki, 
łańcuszki itp.). W przypadku nie przestrzegania tej zasady odpowiedzialność 
za zaistniałe szkody ponosi rodzic dziecka (opiekun prawny) 

8)  w przedszkolu przestrzega się zasady noszenia przez dzieci obuwia 
zmiennego zapewniającego bezpieczeństwo podczas poruszania się dziecka 
po placówce, w razie nie przestrzegania tej zasady za zaistniałe szkody  
odpowiedzialność ponosi rodzic (opiekun prawny) 



9)  w przypadku konieczności pozostawienia dziecka w budynku przedszkola 
(choroba dziecka, która wynika w ciągu dnia) opiekę nad nim przejmuje 
nauczyciel innej grupy na podstawie decyzji dyrektora 

10)   w przedszkolu istnieje możliwość łączenia grup wprowadzona 
zarządzeniem Dyrektora. Sytuację taką dopuszcza się w przypadkach takich 
jak:  zmniejszona liczba dzieci, zmiany w organizacji pracy przedszkola 
wynikające np.  z konieczności wykorzystania przez pracowników zaległych 
urlopów, wolnego z tytułu wypracowanych nadgodzin oraz nieprzewidzianej 
absencji chorobowej nauczyciela. Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi 
w oddziale łączonym ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo   

11) badania lekarskie dzieci wykonuje się tylko w przychodni lekarskiej w 
obecności rodzica 

12)  w przypadkach losowych lub z powodu trudnych warunków rodzinnych, 
pomocy   materialnej może udzielić ze swych funduszy Miejski Ośrodek 
Pomocy Rodzinie na podstawie Uchwał Prezydenta Grudziądza i Rady 
Miejskiej w sprawie udzielenia pomocy w odpłatności za przedszkole 

       12) w przedszkolu nie podaje się dziecku żadnych leków 
       13) podczas spaceru i wycieczki na 1 opiekuna może przypadać do 15 
wychowanków 
       14) w przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w czasie 
godzin  funkcjonowania placówki, nauczyciel, pod którego opieką pozostaje dziecko,  
powiadamia o   zaistniałym   fakcie inna osobę upoważnioną , która jest zobowiązana 
do odbioru dziecka z placówki. Nauczyciel czeka wraz z dzieckiem w przedszkolu na  
jego opiekuna  1 godzinę zegarową od chwili zamknięcia placówki. Gdy nadal nikt  
nie odbierze dziecka, nauczyciel powiadamia o zaistniałym fakcie policję, która 
podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia dziecku opieki. O zaistniałej  
sytuacji nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Dyrektora lub 
Wicedyrektora przedszkola 
       15) teren przedszkola jest monitorowany w celu zapewnienia bezpiecznych  
              warunków wychowania i opieki. 

 
§17 

1.     Przedszkole realizuje zajęcia dodatkowe : 
1)   zajęcia dodatkowe organizowane są za zgodą rodziców  
2)   zajęcia dodatkowe w przedszkolu są dokumentowane ( programy i rozkłady 

zajęć dodatkowych, zapisy w dziennikach zajęć przedszkolnych i dziennikach 
zajęć dodatkowych ) 

3)   opiekę nad dziećmi uczestniczącymi w zajęciach dodatkowych przejmuje 
osoba prowadząca zajęcia, natomiast dzieci nie uczestniczące w zajęciach 
dodatkowych pozostają  pod opieką nauczyciela. 

2.    Nauka religii organizowana jest w ramach planu zajęć przedszkola zgodnie z 
życzeniem   rodziców (opiekunów prawnych) : 

1)   życzenie, o którym mowa w ustępie 1 wyrażone jest w postaci pisemnego 
oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, może 
być natomiast zmienione 

2)   nauka religii  odbywa się w wymiarze dwóch zajęć w tygodniu, 

3)  zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy. 
 

3.  Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza w przedszkolu, prowadzona jest  



       na   podstawie programu wychowania w przedszkolu zatwierdzonego przez 
właściwego Ministra Edukacji i Nauki albo na podstawie programu autorskiego 
(własnego), opracowanego  przez   nauczycieli przedszkola. 
4.    Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
5.    Czas trwania  zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości    
       rozwojowych  dzieci i wynosi: 
       1)   z dziećmi w wieku 3-4 lat około 15 minut 
       2)   z dziećmi w wieku 5-6 lat około 30 minut. 
 
6.Przedszkole, w zależności od potrzeb, organizuje niżej wymienione zajęcia 
specjalistyczne: 

1) zajęcia rewalidacyjne ,    
2) zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju w ramach możliwości kadrowych 

przedszkola i w miejscach wskazanych przez Organ prowadzący, 
3) zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,  
4) zajęcia logopedyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym.  

7.Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne oraz inne zajęcia o charakterze 
terapeutycznym     prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w zakresie pracy 
o charakterze terapeutycznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 5 
wychowanków. 
8.   Zajęcia logopedyczne prowadzi nauczyciel posiadający przygotowanie w 
zakresie  logopedii lub logopedii szkolnej. Liczba uczestników zajęć nie może 
przekroczyć 4  wychowanków. 
9.  W przedszkolu zatrudnia się dodatkowo nauczycieli ze specjalnym 
przygotowaniem  pedagogicznym  w celu współorganizowania kształcenia 
integracyjnego, a w   szczególności udzielania pomocy nauczycielom w zakresie 
doboru treści programowych i metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi oraz 
prowadzenia i organizowania różnego rodzaju pomocy psychologiczno- 
pedagogicznej oraz zajęć rewalidacji indywidualnej. 
10.   Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne    

  przepisy. 
 

  § 18 
1.   Organizację pracy przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny  opracowany przez dyrektora placówki do dnia 31 marca każdego 
roku . 

2.   Arkusz organizacji pracy przedszkola zatwierdza Organ sprawujący nadzór 
pedagogiczny po zasięgnięciu opinii Organu prowadzącego. W arkuszu 
organizacji przedszkola określa  się w szczególności: 
1)   czas pracy poszczególnych oddziałów 
2)   liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze 
3)   ogólną liczbę godzin  pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez 

Organ prowadzący przedszkole. 
3.  Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzone jest w oparciu o 

podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez Dyrektora przedszkola 
programy  wychowania przedszkolnego.  

 
 

 



§ 19 
1.   Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia. Szczegółowy 

rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy 
programowej oraz zajęć dodatkowych, określa Dyrektor w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną. 

2.   Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu 
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla danego oddziału 
szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 
 

    § 20 
1.    Czas pracy przedszkola w tygodniu wynosi:  

1)   5 dni dla dzieci realizujących  podstawę programową 
2)   5 dni  dla dzieci objętych całodzienną opieką 

 
2.    Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez  Organ prowadzący przedszkole : 
1)   czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb środowiska i wynosi  
      10 godzin lub 10,5 godziny (Dworcowa 35) 
2)  czas zajęć wychowawczo-dydaktycznych przeznaczonych na realizację 

podstawy programowej dla dzieci objętych jednorocznym oddziaływaniem 
przedszkolnym wynosi 5 godzin dziennie 

3)  w zależności od potrzeb rodziców istnieje możliwość wydłużenia czasu pracy  
przedszkola w poszczególnych budynkach. Wydłużenie czasu pracy może 
nastąpić  
w przypadku utworzenia się 15- osobowej grupy dzieci w każdym z 
budynków,    których rodzice pisemnie  poświadczą  potrzebę wydłużenia 
czasu pracy przedszkola. 

 
3. Na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przeznacza się 

5 godzin w czasie codziennej pracy przedszkola. 
 

4.Terminy przerwy pracy przedszkola ustala Organ prowadzący na wniosek 
Dyrektora : 

1)    przerwa wakacyjna w pracy przedszkola trwa jeden lub dwa miesiące w 
zależności od potrzeb środowiska. 

 
5. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się, na czas oznaczony, w razie wystąpienia na 
danym terenie: zagrożenia bezpieczeństwa w związku z organizacją i przebiegiem 
imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej lub w 
pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej zdrowiu 
dzieci, zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, nadzwyczajnego 
zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w 
pkt 1-3 - w przypadkach i trybie określonych w przepisach w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz w przepisach 
wydanych na podstawie art. 32 ust. 11. W przypadku zawieszenia zajęć na okres 
powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z 
wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te są 
organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. Nauczyciele do 
kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) używają strony internetowej 



przedszkola, poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, komunikatorów, a w 
razie potrzeby kontaktują się również telefonicznie. Informacje i zadania 
przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców (opiekunów prawnych). 
W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu 
prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem 
metod i technik kształcenia na odległość. 

 
6.Przedszkole umożliwia odpłatne korzystanie z opieki w czasie przekraczającym 
realizację  podstawy programowej wg poniższych wariantów do wyboru przez 
rodzica:   

 

WARIANT GODZINY POSIŁKI 

6 GODZIN 
8.00-14.00 ŚNIADANIE, OBIAD 

7.00-13.00 ŚNIADANIE, OBIAD 

7 GODZIN 
8.00-15.00 ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

7.00-14.00 ŚNIADANIE, OBIAD 

6.00-13.00 ŚNIADANIE, OBIAD 

8 GODZIN 

8.00-16.00 ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

7.00-15.00 ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

6.00-14.00 ŚNIADANIE, OBIAD 

5.30-13.30 
Dworcowa 

ŚNIADANIE, OBIAD 

9 GODZIN 

7.00-16.00 ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

6.00-15.00 ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

5.30-14.30 
Dworcowa 

ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

10 GODZ. 
6.00-16.00 ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

5.30-15.30 
Dworcowa 

ŚNIADANIE,OBIAD,PODWIECZOREK 

               

 

§ 21 
1.Opłatę za  świadczenia, w zakresie przekraczającym realizację podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego obejmującej zajęcia opiekuńczo-
wychowawcze dla dzieci, nalicza się w wysokości ustalonej w uchwałach Rady 
Miejskiej Grudziądza w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola 
miejskie prowadzone przez gminę-miasto Grudziądz. 

2. Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się w pełnej wysokości za gotowość 
świadczenia usług od pierwszego miesiąca przyjęcia dziecka do przedszkola, 
niezależnie od dnia przyjęcia. 

3. Odpłatność dzienną za wyżywienie - stawkę żywieniową, ustala dyrektor 
przedszkola w porozumieniu z Organem prowadzącym przedszkole na podstawie 
kosztów zakupu surowców niezbędnych do przygotowania posiłków. Stawkę 
nalicza się za 3 posiłki, tj. śniadanie, obiad i podwieczorek lub za 2 posiłki, tj. 
śniadanie i obiad. 

4. Rodzic/opiekun prawny jest poinformowany o wysokości dziennej stawki 
żywieniowej w danym miesiącu poprzez umieszczenie powyższej informacji na 
tablicy ogłoszeń dla rodziców. 

5. Odpłatność za wyżywienie jest niezależna od opłaty określonej w ust. 1. 



6. Rodzic/opiekun prawny oświadcza pisemnie we „Wniosku przyjęcia dziecka do   
    przedszkola”, w jakim wymiarze godzin dziennie i z ilu posiłków dziecko będzie 
korzystać z usług przedszkola. Zmiana wariantu pobytu dziecka w przedszkolu 
następuje wyłącznie  z początkiem kolejnego miesiąca, po uprzednim pisemnym 
zgłoszeniu przez rodzica/opiekuna   prawnego. 
7. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do odbierania dziecka z przedszkola 

osobiście lub przez  upoważnioną  osobę, do zadeklarowanej godziny.  
8. W przypadku dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z 

opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju istnieje możliwość ustalenia 
odrębnych zasad pobytu i odpłatności w oparciu o wniosek rodzica w 
porozumieniu z dyrektorem przedszkola. 

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do wniesienia do dnia 15 każdego 
miesiąca opłaty za dany miesiąc, o której mowa w ust. 1 oraz wniesienia do dnia 
15 każdego miesiąca opłaty za dany miesiąc za korzystanie  z wyżywienia, o 
której mowa  w ust. 3. 

10. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto indywidualne przyporządkowane 
przez system elektroniczny na podstawie pisemnej lub ustnej  informacji 
udzielanej przez Przedszkole. Rodzic/opiekun prawny jest zobowiązany do 
skutecznego uzyskania powyższej informacji. 

 
11.Rodzicowi/opiekunowi prawnemu przysługuje uprawnienie do korzystania z 

przedszkola dyżurującego w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień). 
12. Deklarację o chęci korzystania z dyżuru wakacyjnego składa się w placówce 

macierzystej. 
13.Korzystając z przedszkola w miesiącach wakacyjnych Rodzic/opiekun prawny wnosi  
    opłaty, o których mowa w ust. 1 i 3 na indywidualne konto przyporządkowane 

przez system elektroniczny, w wysokości odpowiadającej zadeklarowanemu w 
„Zgłoszeniu na dyżur wakacyjny” pobytu dziecka w przedszkolu. 

14. W przypadku korzystania z dyżuru wakacyjnego krótszego niż miesiąc opłaty, o 
których mowa w  ust. 1 i 3 naliczane będą proporcjonalnie. 

15. W przypadku braku deklaracji, o której mowa w ust. 12 opłat nie wnosi się. 
16. Wprowadza się odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu w wysokości 

dziennej stawki żywieniowej począwszy od drugiego dnia nieobecności dziecka w 
przedszkolu. 

17. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata ustalona w ust. 1 za 
gotowość świadczenia usług nie podlega zwrotowi.  

18. Potrąceń dokonuje się w miesiącu następującym po tym, w którym nastąpiła 
przyczyna powodująca potrącenie. 

19. Wniesiona opłata za wyżywienie, za miesiąc, w którym następuje wypis dziecka z 
przedszkola, podlega zwrotowi proporcjonalnie do ilości dni uczęszczania do 
przedszkola w danym miesiącu. 

20. W przypadku nieuiszczenia którejkolwiek z opłat, o których mowa w ust. 1 i 3 za 
okres 1 miesiąca, dyrektor przedszkola skreśla dziecko z listy dzieci 
korzystających z przedszkola z początkiem kolejnego miesiąca.  

21. Przedszkole wzywa pisemnie rodzica/opiekuna prawnego do uiszczenia 
powyższych należności wraz z odsetkami. 

22. W przypadku nieuiszczenia powyższych opłat, mimo doręczenia 
rodzicowi/opiekunowi prawnemu dwóch kolejnych wezwań do zapłaty przedszkole 
kieruje sprawę do Wydziału Edukacji w celu wyegzekwowania należności. 

 



 

Rozdział V 
 Wychowankowie przedszkola i ich rodzice 

  
§ 22 

1.   Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
2.   W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem  przedszkolnym może 

także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
3.   W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku 
powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. Rozpoczęcie spełniania 
obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż  do końca roku 
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

4.  Do przedszkola przyjmowane są również dzieci niepełnosprawne zgodnie z 
zasadami określonymi w § 14 pod warunkiem przedstawienia przez rodziców 
orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej, opinii o  wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka lub opinii 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.         

5.  Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest co roku w marcu (do 31 marca) 
zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
 

§ 23 
 
1. Wychowanek przedszkola ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw 
Dziecka,   w szczególności do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej 
bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami 
higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju, 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 
przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra 
innych ludzi, 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu, 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju 
psychofizycznym, 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

2. Wychowanek przedszkola zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest, 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi, 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym 
pomocy, 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 



6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony, 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony,  

8) zdrowego jedzenia. 

3. Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegania umów społecznych 
obowiązujących w społeczności przedszkolnej, a zwłaszcza dotyczących: 

1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w 
życiu przedszkola na miarę własnych możliwości, 

2) przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do rówieśników, 
nauczycieli i innych pracowników przedszkola,  

3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę, 

4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu. 

4. W przypadku notorycznego lekceważenia praw wychowanków lub szczególnego 
wykroczenia przeciw nim pracowników przedszkola, dziecko osobiście lub poprzez 
rodziców zgłasza ten fakt nauczycielowi lub Dyrektorowi przedszkola. 

§ 24 
1.  Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne.  Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym 
roku kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 6 lat. 
2.  Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku jest zadaniem własnym gminy. 
3.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego są  obowiązani  dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem 
dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także 
zapewnić regularne uczęszczanie dziecka   na zajęcia. 
4.  Dyrektor przedszkola powiadamia Dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 
mieszka o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania 
przedszkolnego        placówce. 
 

§ 25 

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą Dyrektora do skreślenia 
dziecka z listy przedszkolaków w n/w przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka 
w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni, 

2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu 
własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania 
przyjętego w przedszkolu trybu postępowania, 

2. Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym 
sytuacje zagrażające zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci: 

1) indywidualna terapia prowadzona przez nauczyciela i specjalistę z dzieckiem w 
formie zajęć indywidualnych i grupowych, 

2) konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna, 

3) konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach, 

4) rozmowy z Dyrektorem, 



3. Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach 
dokonuje Dyrektor, stosując poniższą procedurę: 

1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu 
zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru, 

2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny, rozmowa-negocjacje Dyrektora, 
nauczyciela, nauczyciela specjalisty z rodzicami, 

3) zasięgnięcie w sytuacji problemowej opinii odpowiednich instytucji 
zewnętrznych (np. MOPR w Grudziądzu, PPP w Grudziądzu), 

4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji nie przestrzegania 
zapisów statutu i powtarzających się uchybień ze strony rodziców dziecka, 

5) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy 
wychowanków, 

4. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w drodze decyzji 
administracyjnej. 

5. Skreślenie dziecka z listy przyjętych wychowanków następuje w momencie  
długotrwałej uchlania się rodziców od  współpracy z placówką. 

6. Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 
dni od jej otrzymania do Prezydenta Grudziądza. 
7. Placówka nie uczestniczy w ubezpieczaniu dzieci. Jest to indywidualna decyzja 
rodziców/ opiekunów prawnych.  
 

 § 26 
1.  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, lub przez 
upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne 
bezpieczeństwo, zgodnie z § 16 
5)  terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne        
zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych; 
7)  wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia dojrzałości szkolnej dziecka. 
  
 

 

§ 27 
1.  Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego 

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 
rozwoju. 

2.  Rodzice mają prawo do: 
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 
przedszkola, programu rocznego przedszkola i miesięcznych planów pracy w 
danym oddziale 



2) uzyskania na bieżąco  rzetelnej informacji na temat swojego dziecka - jego 
zachowania i rozwoju 
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je 
w osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb, wspomagać 
4) wyboru rodzaju zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć spośród 
oferty przedszkola  
5) aktywnego włączania się w życie przedszkola, współuczestniczenia w 
organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców 
6) występowania w imieniu dziecka jako ustawowi, prawni przedstawiciele w 
obronie jego praw w przypadku ich naruszenia 
7) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z 
obserwacji pracy przedszkola 
8) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola  Organowi 
prowadzącemu i Organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny  poprzez swoje  
przedstawicielstwo – radę rodziców. 
   

 
§ 28 

1.  Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą 
otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny Dyrektora i Rady 
Rodziców. 

 

    § 29 
 1. Spotkania rodziców w celu wymiany informacji o bieżących postępach dzieci oraz 
dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku 
szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

 

§ 30 
  1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami : 

1) zebrania ogólne – 1x w roku szkolnym; 
2) zebrania grupowe – co najmniej 2x w roku szkolnym; 
3) bieżące konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 

logopedą  i innym nauczycielem specjalistą – według potrzeb w ciągu całego 
roku;  

4) kącik dla rodziców – na bieżąco w ciągu całego roku szkolnego; 
5) zajęcia otwarte – co najmniej 1x na dwa miesiące. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VI 
 

Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników 
przedszkola 

 
§ 31 

1. Przedszkole Miejskie „Kopernik” w Grudziądzu zatrudnia nauczycieli oraz 
pracowników administracji i obsługi niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje Ustawa Karta Nauczyciela, a 
pracowników administracji i obsługi  określają przepisy ustawy o pracownikach 
samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady 
wynagradzania pracowników administracji i obsługi określają przepisy dotyczące 
pracowników samorządowych.  

4.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, wicedyrektorów i innych nauczycieli oraz 
pracowników administracji i  obsługi wymienionych poniżej: 

1)  intendent, referent 
2)  starszy rzemieślnik kucharz (rzemieślnik kucharz) 
3)  pomoc kuchenna 
4)  pomoc nauczyciela 
5)  woźna oddziałowa 
6)  robotnik gospodarczy. 

5.Szczegółowe zakresy obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor przedszkola. 

6. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce; 

3) przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku;  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także 
przepisów pożarowych; 

5) dbanie o dobro zakładu pracy, chronienie jego mienia; 

6) przestrzeganie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego; 

7) dbanie o bezpieczeństwo wszystkich dzieci w przedszkolu.  

 

§ 32 
1.    W przedszkolu są  utworzone  stanowiska Wicedyrektorów : 

1)   Wicedyrektorzy są powoływani i odwoływani  przez Dyrektora po zasięgnięciu 
opinii Organu Prowadzącego i Rady Pedagogicznej. 

2.    Dyrektor określa obowiązki Wicedyrektorów: 
1)     Do obowiązków Wicedyrektorów należy: 

a)   kierowanie działalnością przedszkola i reprezentowanie go na zewnątrz 
podczas nieobecności dyrektora; 



b)   sprawowanie nadzoru pedagogicznego; 
c)   współdziałanie z dyrektorem w zakresie gromadzenia informacji o 

nauczycielu celem dokonania oceny jego pracy; 
d)   współdziałanie z dyrektorem w zakresie mierzenia jakości pracy 

przedszkola; 
e)   realizowanie zadań związanych z realizacją stażu przez  nauczyciela; 
f)   zbieranie informacji o pracy nauczyciela odbywającego staż; 
g)   nadzorowanie prawidłowego prowadzenia obowiązującej dokumentacji 

przez nauczycieli; 
h)   organizowanie doraźnych zastępstw w przypadku absencji nauczycieli; 
i)    organizowanie uroczystości przedszkolnych; 
j)    przygotowanie z Radą Pedagogiczną projektu rocznego planu pracy 

przedszkola; 
k)   składanie określonych sprawozdań z realizacji zadań zawartych w rocznym 

planie pracy przedszkola; 
l)    przydzielenie nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną stałych 

prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo 
płatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczo- dydaktycznych; 

m)  organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku przedszkola; 
ł) sprawowanie czynności związanych z pracą kancelaryjną zleconą przez 
Dyrektora. 

2)   Wicedyrektorzy przedszkola zobowiązani są  do prowadzenia zajęć 
wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczych w wymiarze określonym odrębnymi 
przepisami. 

 
 

§ 33 

1. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w powierzonym 
oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 

2. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami 
program wychowania w przedszkolu oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie go 
do użytku. Może również zaproponować program opracowany przez innego autora. 
Przeprowadza diagnozę przedszkolną swoich wychowanków. Realizuje zajęcia 
opiekuńczo-wychowawcze, uwzględniając potrzeby i zainteresowania dzieci. 

3. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-
pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

4. Nauczyciel jest zobowiązany współpracować z rodzicami dzieci. 

5. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy tydzień 
pracy. 

6. Nauczyciel wykonujący zajęcia wychowawczo-dydaktyczne lub opiekuńcze w dniu 
wolnym od pracy otrzymuje w zamian inny dzień wolny od pracy. W szczególnie 
uzasadnionych przypadkach zamiast dnia wolnego nauczyciel otrzymuje odrębne 
wynagrodzenie. 

7. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

8. Nauczyciele przedszkola tworzą zespół, którego cele i zadania obejmują: 



1) współpracę służącą uzgodnieniu sposobów realizacji programów wychowania 
przedszkolnego i korelowania ich treści, 

2) wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów obserwacji dziecka oraz 
sposobów ewaluacji pracy opiekuńczo-edukacyjnej, 

3) organizowanie wewnątrzprzedszkolnego doskonalenia zawodowego oraz 
doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli, 

4) współdziałanie w organizowaniu sal zajęć, kącików zainteresowań, a także w 
uzupełnianiu ich wyposażenia, 

5) opiniowanie przygotowanych w przedszkolu autorskich programów wychowania 
przedszkolnego. 

9. Inne zadania nauczycieli: 

1) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

2) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie 
możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

3) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza 
przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko 
nauki w klasie I szkoły podstawowej, 

4) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

5) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie 
swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach 
doskonalenia zawodowego, 

6) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o 
estetykę pomieszczeń, 

7) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 

8) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z 
uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w 
szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym 
oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju 
m.in. przez organizację zebrań grupowych, zajęć otwartych, zajęć adaptacyjnych 
dla dzieci nowo przyjętych, kontaktów indywidualnych, wspólnego świętowania, 
kącika dla rodziców oraz innych uroczystości, w których mogą brać udział 
zainteresowani rodzice, 

9) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

10) realizacja zaleceń dyrektora i uprawnionych osób kontrolujących, 

11) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, 

12)inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 
wychowawczym, turystycznym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym, 

13) poddawanie się ocenie pracy przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi w 
tym zakresie przepisami prawa, 



14) współdziałanie nauczycieli w oddziale w zakresie planowania pracy 
wychowawczo-dydaktycznej, jednolitego oddziaływania oraz wzajemne 
przekazywanie informacji dotyczących dzieci, 

15) współpraca z nauczycielkami zajęć dodatkowych, 

16) przestrzeganie regulaminu Rady Pedagogicznej, 

17) otaczanie indywidualną opieką każdego dziecka i utrzymywanie kontaktu z ich 
rodzicami w celu: 

a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci, 

b) ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 

c) włączenia ich w działalność przedszkola, 

18) prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie z 
obowiązującymi programami nauczania, odpowiedzialność za jakość i wyniki tej 
pracy, 

19) szanowanie godności dziecka i respektowanie jego praw, 

20) korzystanie w swojej pracy merytorycznej i metodycznej z pomocy Dyrektora, 
Rady Pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-
oświatowych, 

21) realizacja innych zadań zleconych przez Dyrektora przedszkola, a 
wynikających z bieżącej działalności placówki. 

11. W przedszkolu działa zespół nauczycieli ds. nowelizacji statutu, którego 
zadaniem jest: 

1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na przepisy wskazujące konieczność zmiany statutu, 

2) przygotowanie dla dyrektora jako przewodniczącego Rady Pedagogicznej 
projektu zmian w statucie. 

12.    Nauczyciel ma prawo: 
1)   korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora przedszkola oraz rady pedagogicznej, a także z 
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji  oświatowych i 
naukowych, 

2)   opracowywania autorskich programów wychowania przedszkolnego ,  
3)   swobodnego doboru i stosowania takich metod właściwych dla wychowania 

przedszkolnego, które uważa za najwłaściwsze spośród uznanych nauk 
pedagogicznych oraz wyboru programów wychowania przedszkolnego  
zatwierdzonych do użytku przez właściwego Ministra Edukacji. 

 

 
 
 
 
 
 
 



§ 34 
1.   Do obowiązków nauczyciela specjalisty współorganizującego wychowanie i 

kształcenie integracyjne - nauczyciela wspomagającego należy: 
1)   systematyczne, miesięczne opracowywanie planów pracy rewalidacyjnej dla 

dzieci   z określonymi rodzajami niepełnosprawności oraz indywidualnych 
programów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym  

2)   stosowanie takich metod pracy, które przyczynią się do uzyskania 
zadawalających efektów pracy z dziećmi niepełnosprawnymi 

3)   sporządzanie półrocznych sprawozdań z przebiegu pracy rewalidacyjnej 
4)   współdziałanie z nauczycielami i rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

dydaktyczno – wychowawczych 
5)  współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi specjalistami 
6)  prowadzenie dziennika pracy rewalidacyjnej z dziećmi niepełnosprawnymi 
oraz dokumentacji dziecka niepełnosprawnego, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa w tym zakresie. 

§ 35 
1.   Do obowiązków nauczyciela – logopedy należy: 

1)  przeprowadzenie badań wstępnych wśród dzieci 5-6 letnich w celu ustalenia 
stanu  mowy dzieci; 
2) diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników 
organizowanie pomocy logopedycznej; 
3)  prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci  z 
zaburzeniami  mowy; 
4)  organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z wadami wymowy przy ścisłej 
     współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne, rewalidacyjne itp.  
5) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej  dla dzieci, rodziców i nauczycieli; 
6) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu 
zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem 
dziecka;  
7) opracowanie indywidualnych planów pracy dla dzieci z wadami wymowy; 
8) systematyczne prowadzenie dokumentacji. 
 

§ 36 

1. Do obowiązków pedagoga specjalnego w przedszkolu należy w szczególności: 
1) zajęcia w ramach zadań związanych z: 
a) rekomendowaniem dyrektorowi przedszkola do realizacji działań w zakresie 
zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola oraz 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 
b) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 
psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 
zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 
trudności w funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, we 
współpracy z nauczycielami, 
c) wspieraniem nauczycieli w: 



– rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 
funkcjonowaniu wychowanków, w tym barier i ograniczeń, utrudniających 
funkcjonowanie wychowanka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, 
– udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy  z 
wychowankiem, 
– dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych dziecka oraz jego możliwości psychofizycznych, 
– doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb  
wychowanków, 
d) rozwiązywaniem problemów dydaktycznych i wychowawczych wychowanków, 
e) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci  
objętych kształceniem specjalnym, 
f) określaniem niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 
dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 
odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 
możliwości psychofizyczne wychowanka, 
g) udzielaniem dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, 
h) prowadzeniem zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych; 
2) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolach,  
3) zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71c 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach”. 
 

§ 37 
1. Do obowiązków psychologa w przedszkolu należy w szczególności: 

1) zajęcia w ramach zadań związanych z: 
a) prowadzeniem badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym badań 
przesiewowych, diagnozowaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i 
edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia ich 
mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn 
niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i 
ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola,  
b) udzielaniem wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-
pedagogicznej, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 
5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych 
na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, 
c) dokonywaniem wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i 
młodzieży objętych kształceniem specjalnym, o której mowa w przepisach wydanych 
na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71b ust. 7 
pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach,  



d) prowadzeniem działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 
w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 
ryzykownych związanych z używaniem przez nich środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 
2) zajęcia i działania w zakresie doradztwa zawodowego, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach; 
3) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe – w przypadku nauczycieli zatrudnionych w 
przedszkolach; 
4) zajęcia oraz specjalne działania opiekuńczo-wychowawcze, o których mowa w 
przepisach wydanych na podstawie art. 128 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 
Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 71c 
ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty – w przypadku nauczycieli 
zatrudnionych w przedszkolach. 

 
 

§ 38 
1.   Do podstawowych obowiązków nauczyciela  religii należy: 

1)   realizowanie programu zatwierdzonego przez władze kościelne; 
2)   opracowywanie rocznego planu pracy; 
3)   kształtowanie osobowości dziecka według chrześcijańskiego systemu 

wartości; 
4)   podejmowanie twórczych działań w celu przemiany duchowej dzieci; 
5)   kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i 

wspólnotę Kościoła; 
6)  przekazywanie Słowa Bożego. 

 
§ 39 

1.  Do obowiązków intendenta należy: 
1) prowadzenie magazynu żywnościowego oraz utrzymanie go w czystości; 
2) zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt i odzież ochronną; 
3) nadzorowanie sporządzanych posiłków i przydzielenie porcji żywnościowych 
dzieciom i personelowi; 
4) sporządzanie dekadowych jadłospisów; 
5) prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami 
i ewidencji zapasów magazynowych; 
6) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń przedszkola i sprzętu; 
7) pełnienie obowiązków kasjera (prowadzenie operacji kasowych); 
8) uczestniczenie w zebraniach Rady Rodziców oraz w razie potrzeby w 
posiedzeniach rady pedagogicznej; 
9) systematyczne prowadzenie dziennika żywieniowego; 
10) terminowe wykonanie sprawozdań, związanych z frekwencją i żywieniem 
dzieci; 
11) sporządzanie miesięcznych zestawień zużycia artykułów żywieniowych; 



     12) prowadzenie wstępnej kontroli otrzymywanych faktur pod względem 
rachunkowym; 

13) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z 
organizacji pracy. 

 
§ 40 

1.Do obowiązków referenta należy:  
1) prowadzenie wstępnej kontroli otrzymywanych faktur pod względem 

rachunkowym; 
2) sprawdzanie i zestawianie dekadowych kart magazynowych; 
3) zaopatrywanie przedszkola w żywność, potrzebny  sprzęt i odzież 

ochronną; 
4) prowadzenie magazynu żywnościowego oraz utrzymywanie go w 

należytej czystości; 
5) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji 

żywnościowych dzieciom i personelowi; 
6) sporządzanie dekadowych jadłospisów; 
7) prowadzenie dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 
8) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności 

sprzętu i pomieszczeń przedszkolnych ( remonty, konserwacje); 
9) pobieranie odpłatności od rodziców za korzystanie z przedszkola; 
10) w razie zaistniałej konieczności zbieranie środków pieniężnych w ramach 

funduszu Rady Rodziców  oraz  sprawowanie odpowiedzialności 
materialnej za zgromadzone środki pieniężne; 

11)  uczestniczenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, a w razie 
potrzeby w zebraniach Rady Rodziców; 

12) przeprowadzanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
13) współtworzenie atmosfery spokoju, koleżeństwa i zgodnego 

współdziałania w pracy; 
14) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora i główną 

księgową wynikających z organizacji pracy przedszkola. 
 

§ 41 
1.  Do podstawowych obowiązków starszego rzemieślnika w zawodzie  kucharza 

należy: 
1) przyrządzanie zdrowych, higienicznych i estetycznych posiłków; 
2) przyjmowanie produktów z magazynu i kwitowanie ich odbioru w raportach 
żywieniowych oraz dbanie o racjonalne ich zużycie; 
3) prowadzenie magazynu podręcznego; 
4) utrzymanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o 
czystość pomieszczeń kuchennych; 
5) uczestniczenie w opracowaniu jadłospisów dekadowych; 
6) systematycznie odkładanie prób żywnościowych zgodnie z zarządzeniem 
Sanepidu; 
7) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora wynikających z 
organizacji pracy. 
 

 



§ 42 
1.  Pomoc kuchenna zobowiązana jest do: 

1) pomagania kucharce w przyrządzaniu posiłków; 
2) utrzymywania w czystości kuchni, naczyń kuchennych, sprzętu kuchennego i 
magazynu ziemiopłodów; 
3) wykonywanie zleconych czynności związanych z zakupem produktów 
żywnościowych; 
4) współodpowiedzialności za sprzęt i narzędzia pracy; 
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z 
organizacji pracy. 
 

§ 43 
1.  Do obowiązków pomocy nauczyciela należy: 

1) spełnianie podstawowych obowiązków opiekuńczych i obsługowych w stosunku 
do wychowanków, zleconych przez nauczyciela danego oddziału; 
2) utrzymanie w czystości przydzielonych pomieszczeń; 
3) pranie  pościeli, ręczników i firan; 
4) rozkładanie i składanie leżaków; 
5) wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z 
organizacji pracy. 

 
 

§ 44 
1.  Woźna oddziałowa zobowiązana jest do: 

1) utrzymania w czystości przydzielonych pomieszczeń oraz utrzymania w stanie 
używalności powierzonego sprzętu; 
2) prania bielizny, ręczników, firan, obrusów; 
3) rozkładania i składania leżaków; 
4) pełnienia czynności opiekuńczych i obsługowych wynikających z organizacji 
pracy przedszkola w stosunku do wychowanków, a w szczególności pomocy 
nauczycielowi podczas spacerów, wycieczek, zajęć dydaktycznych, 
uroczystościach oraz przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci; 
5) podawania posiłków dzieciom w ustalonych porach dnia; 
6) zmywania naczyń po posiłkach zgodnie z instrukcją; 
7) sprawdzenia po zakończeniu pracy wszystkich urządzeń oraz okien i kranów 
8) otwierania i zamykania budynku i bramki oraz kodowania i rozkodowania 
systemu   alarmowego; 
9) wykonywania innych czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z 
organizacji pracy. 

  

§ 45 
1.  Do obowiązków robotnika gospodarczego należy: 

1) strzec mienia przedszkola 
2) utrzymanie w czystości terenu przedszkola oraz przyległych chodników 
3) dbanie o estetykę otoczenia placówki 
4) dokonywanie naprawy sprzętu, zabawek, mebli 
5) utrzymanie narzędzi w stanie należytej używalności  porządku oraz 
dokonywanie ich konserwacji 
6) dokonywanie zakupu różnych towarów dla przedszkola 



7) wykonywanie prac ogrodniczych 
9) odśnieżanie chodników i dróg przyległych do budynku oraz posypywanie ich 
piaskiem w okresie zimowym 
10) utrzymywanie w czystości piwnicy przedszkola 
11) doręczanie pism urzędowych do Wydziału Edukacji, Urzędu Miejskiego i 
innych instytucji  
12) odbieranie pism ze skrzynek korespondencyjnych 
13) wykonywanie czynności zleconych przez Dyrektora wynikających z organizacji 
pracy. 
 

2.  Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w teczce akt osobowych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rozdział VII 
 

Postanowienia końcowe  

 
§ 46 

1. Przedszkole posiada ceremoniał, który obejmuje: 
1) logo przedszkola 
2) poranki patriotyczne, spotkania świąteczne i okazjonalne 
3) uroczystości, np. Pożegnanie absolwentów przedszkola, Uroczystość Wigilijna 

itp.                                               
                                              

§ 47 
1.  Przedszkole jest Jednostką Budżetową. 
2.  Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 
3.  Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne 

przepisy. 

 
§ 48 

1.Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady 
Pedagogicznej, odczytując zebranym pełny jego tekst. Członkowie Rady 
Pedagogicznej mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanego tekstu 
statutu. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy 
statut. 

2. W przypadku wystąpienia więcej niż 3 zmiany tworzy się tekst jednolity statutu. 

3. Z treścią Statutu przedszkola można zapoznać się w sekretariacie oraz na stronie 
internetowej przedszkola.  
4.  Traci moc Statut Przedszkola Miejskiego “KOPERNIK” uchwalony 31.01.2019r. 
5. Znowelizowany tekst Statutu Przedszkola Miejskiego “KOPERNIK” wchodzi w 
życie z dniem 30.08.2022r. 

 
 
                                                   Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 
                                                              Lucyna Szczutowska- dyrektor przedszkola 

 
 
 
 
 
 
 


