
STATUT 

SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA  

BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO 

TEKST JEDNOLITY 

ROZDZIAŁ I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1 

1. Przedszkole nosi nosi nazwę Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa        
Oświatowego  w Białymstoku zwanego później Przedszkolem. 

2. Siedziba Przedszkole  znajduje się w Białymstoku przy ul. Kalinowej 5. 
3. Przedszkole wraz ze Społeczną Szkołą nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego          

wchodzi w skład Zespołu Szkół Społecznych nr 3 zwanego później Zespołem. 
4. Zespół posiada wspólne dla Przedszkola i Szkoły Podstawowej organy szkoły. 
5. Przedszkole działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września r., Ustawy Prawo               

oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r, Ustawy przepisy wprowadzające ustawę -prawa oświatowe            
z dnia 14 grudnia 2016r, Statutu Białostockiego Towarzystwa Oświatowego oraz Podstawy           
programowej wychowania przedszkolnego. 

6. Organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe zwane dalej BTO z siedzibą           
przy ulicy Kalinowej 5 w Białymstoku. 

7. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Kurator Oświaty w Białymstoku. 
8. Statut Przedszkola jest podstawowym aktem prawnym regulującym działalność Przedszkola.         

Tworzone na jego podstawie dokumenty nie mogą być z nim sprzeczne. 
9. Przedszkole przyjmuje dzieci 5 i 6 letnie, realizuje roczne przygotowanie przedszkolne           

i kończy się wydaniem oceny dojrzałości szkolnej, umożliwiającej dalszego kształcenia w           
szkole podstawowej. 

10. Przedszkole dostępne jest dla wszystkich dzieci, którzy pragną w niej realizować swą naukę,             
zainteresowania i akceptują jej Statut. Dotyczy to również, w miarę możliwości Przedszkola,            
dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

11. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu: Społeczne Przedszkole Białostockiego          
Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku. 

12. Działalność Przedszkola nie ma charakteru zarobkowego i jest finansowana z opłat           
rodziców/opiekunów prawnych (czesnego i wpisowego), dotacji budżetowych, a także ze          
środków organu prowadzącego, darowizn i innych środków przekazywanych Zespołowi przez          
osoby trzecie. 

13. Warunkiem przyjęcia dziecka do Przedszkola jest zawarcie umowy pomiędzy BTO,          
reprezentowanym przez Dyrektora Przedszkola, a rodzicami/opiekunami prawnymi na        
kształcenie dziecka i opiekę nad nim. 
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§ 2 

1. Pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy jest BTO. 
2. Osobą dokonującą za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy jest Dyrektor             

Przedszkola.  
3. Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola zatrudnieni są zgodnie z Kodeksem Pracy, Kartą            

Nauczyciela w zakresie ustanowionym dla placówek niepublicznych z uprawnieniami placówek          
publicznych oraz uchwałami władz BTO i obowiązującymi regulaminami. 

4. Zatrudnieni w Przedszkolu nauczyciele zajęć obowiązkowych, mają kwalifikacje określone         
w Ustawie o systemie oświaty jako niezbędne dla nauczycieli przedszkoli  publicznych. 

ROZDZIAŁ II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

§ 3 
1. Cele i zadania Przedszkola wynikają z Ustawy o systemie oświaty i przepisów wydanych na jej               

podstawie, Ustawy Prawo oświatowe, Ustawy przepisy wprowadzające ustawę -prawa         
oświatowe oraz z obowiązującego w Zespole programu wychowawczo-profilaktycznego, który         
uwzględnia optymalne warunki rozwoju dziecka, zasady bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.         
Treści i zadania o charakterze profilaktycznym dostosowane są do potrzeb rozwojowych dzieci,            
przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów, występujących w          
danej społeczności dzieci, skierowanych do dzieci, rodziców i nauczycieli.  

2. Nadrzędną ideą Przedszkola jest dobro dziecka. 
3. Do głównych celów działalności Przedszkola zalicza się: 

1) zapewnienie dzieciom możliwości pełnego rozwoju intelektualnego i psychofizycznego w         
warunkach poszanowania ich godności oraz wolności światopoglądowej i wyznaniowej, 

2) wspomaganie pełnego rozwoju każdego dziecka. 
3) opieka, kształcenie i wychowanie dzieci oraz ich przygotowanie do nauki w szkole            

podstawowej i życia we współczesnym świecie, 
4) rozwijanie u dzieci poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny, ochrony środowiska          

oraz poszanowania dla polskiego, europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego, 
5) kształcenie i wychowanie dzieci w duchu tolerancji, humanizmu oraz szacunku dla pracy            

swojej i innych, 
6) rozwijanie u dzieci asertywności i umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
7) ścisłą współpracę z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci, 
8) systematyczne podnoszenie jakości pracy Przedszkola, 
9) organizowanie i prowadzenie w miarę możliwości zajęć wyrównawczych, terapii         

pedagogicznej, zajęć logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji dla dzieci         
niepełnosprawnych, 

10) stałe poszerzanie oferty opiekuńczej i  edukacyjnej, 
11) kształtowanie postaw prospołecznych,  
12) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec          

zagrożeń, w tym związanych z korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych  
 
 
 

2 
 



4. Sposób realizacji zadań Przedszkola: 
1) realizowanie programu nauczania zgodnie z podstawą programową wychowania        

przedszkolnego, 
2) przeprowadzanie rekrutacji dzieci w oparciu o zasady, o których mowa w §36, 
3) przeprowadzanie oceny  dojrzałości szkolnej dziecka w oparciu o wyniki pracy nauczycieli, 
4) udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej we współpracy z poradnią          

psychologiczno - pedagogiczną i przy udziale pedagoga szkolnego, 
5) zapewnianie dzieciom, w granicach swoich możliwości, opieki zdrowotnej, 
6) organizowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem pozostającym w trudnej sytuacji         

życiowej, odpowiednio do jego potrzeb z uwzględnieniem możliwości Przedszkola.         
Przedszkole docelowo nie zapewnia kształcenia i opieki dzieciom z upośledzeniem          
umysłowym, zaburzeniami zachowania i emocji, przejawiającymi się uporczywą, nie dającą          
się opanować agresją bądź też niedostosowaniem społecznym, wymagającym z tego          
powodu kształcenia w warunkach nauczania zintegrowanego lub placówki specjalnej.         
Jednakże Przedszkole, we współpracy z rodzicami/opiekunami prawnymi, pedagogiem       
szkolnym oraz placówkami pedagogiczno-psychologicznymi, w miarę możliwości aktywnie        
uczestniczy w zapewnieniu dzieciom, u których stwierdzono wyżej wymienione zaburzenia         
w trakcie nauki w Przedszkolu, pomocy odpowiednich specjalistów oraz w przeniesieniu           
dziecka do optymalnie najlepszej, z punktu widzenia jego potrzeb placówki, 

7) umożliwianie rozwijania zainteresowań dzieci poprzez organizację zajęć dodatkowych,        
realizację innowacyjnych rozwiązań metodycznych, programowych, organizacyjnych we       
współpracy z innymi organizacjami i placówkami,  

8) wychowanie w duchu poszanowania godności ludzkiej, 
9) przygotowanie do aktywnego i świadomego udziału w życiu społecznym,  
10) integrowanie środowiska  przedszkolnego, 
11) tworzenie tradycji Przedszkola oraz kreowanie jego pozytywnego wizerunku w środowisku          

lokalnym, 
12) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa podczas zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych oraz         

innych zajęć prowadzonych w Przedszkolu  i poza nim, 
13) rozwijanie u dzieci postaw proekologicznych, 
14) upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu oraz zdrowego trybu życia, 
15) realizowanie zajęć edukacyjnych w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż             

łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie         
nauczania  wychowania przedszkolnego, 

16) umożliwienie realizacji eksperymentów pedagogicznych, polegających na modyfikacji       
istniejących lub wdrażaniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu          
nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub      
wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć         
edukacyjnych lub zakres treści nauczania, 

17) przestrzeganie praw dziecka  oraz upowszechnianie wiedzy o tych prawach, 
18) udzielanie dzieciom pomocy w formie opieki logopedy, psychologa, pedagoga oraz innych           

specjalistów, w miarę możliwości Przedszkola, którym z przyczyn rozwojowych,         
rodzinnych lub losowych potrzebne jest wsparcie. 
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§ 4 

1. Przedszkole jest zobowiązane do zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych         
warunków nauki i zabawy w czasie ich pobytu w placówce, jak również podczas             
obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć organizowanych przez Przedszkole oraz       
wycieczek.  

2. Za bezpieczeństwo dziecka w Przedszkolu, w czasie, przed i po zajęciach odpowiedzialni są             
nauczyciele  prowadzący zajęcia. 

3.  Zadania w tym zakresie realizowane są w szczególności poprzez: 
1) właściwy rozkład zajęć dydaktyczno –opiekuńczo- wychowawczych uwzględniający       

równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodność zajęć w          
każdym dniu,  

2) przygotowanie pomieszczeń szkolnych zgodnie z obowiązującymi normami –właściwe        
oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie oraz sprzęt szkolny dostosowany do potrzeb uczniów, 

3) zapewnienie opieki wychowawczej i warunków bezpiecznego pobytu w placówce, ochronę          
przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

4) zainstalowanie monitoringu wewnątrz budynku, 
5) zobowiązanie nauczycieli do zawiadomienia Dyrektora o wszelkich dostrzeżonych na         

terenie placówki zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących        
zagrożenie dla zdrowia i życia dzieci ( w przypadku nieobecności Dyrektora nauczyciel            
osobiście powiadamia właściwe służby). 

4. Przedszkole może współpracować z innymi przedszkolami, szkołami, uczelniami,         
stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością edukacyjną, kulturalną, wychowawczą oraz        
organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 
 § 5 

1. W Przedszkolu, za pośrednictwem strony www.dziennik.librus.pl, funkcjonuje       
elektroniczny dziennik. Oprogramowanie to oraz usługi z nim związane dostarczane są przez            
firmę zewnętrzną, współpracującą z Zespołem Szkół Społecznych nr 3 BTO. Podstawą działania            
dziennika elektronicznego jest umowa podpisana przez Dyrektora Zespołu i uprawnionego          
przedstawiciela firmy dostarczającej i obsługującej system dziennika elektronicznego. Dziennik        
internetowy jest jedną z podstawowych form kontaktu nauczycieli z rodzicami dzieci. 

2. Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Społecznych nr 3 BTO w Białymstoku.            
Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja obowiązków wynikających        
z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 19 lutego 2002r sprawie sposobu             
prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,          
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23,            
poz. 225 oraz z 2003 r. Nr 107, poz 1003). 

3. Pracownicy Zespołu zobowiązani są do stosowania zasad zawartych w Regulaminie          
funkcjonowania dziennika elektronicznego, opracowanego na podstawie Rozporządzenia       
Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia               
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności          
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z 2003 r.                
Nr 107, poz. 1003 ze zm.). 

4. Wszystkie tworzone dokumenty i nośniki informacji, powstałe na podstawie danych          
z elektronicznego dziennika, mają być przechowywane w sposób uniemożliwiający ich         
zniszczenie lub kradzież, według zasad określonych w Polityce bezpieczeństwa ochrony danych           
osobowych obowiązującej w Zespole. 
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ROZDZIAŁ III 

ORGAN PROWADZĄCY PRZEDSZKOLE I ZAKRES JEGO ZADAŃ 

§ 6 

1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe, zwane później         
BTO, z którego na walnym zebraniu wyłaniany jest Zarząd. 

2. Zarząd kieruje działalnością BTO oraz w szczególności: 
1) nadaje Statut, 
2) powołuje i odwołuje Dyrektora, 
3) ustala wysokość czesnego i innych opłat, 
4) zatwierdza preliminarz wydatków Zespołu, 
5) rozstrzyga ewentualne spory między organami  Zespołu a Dyrektorem, 
6) zatwierdza uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów         

pedagogicznych, 
7) określa pensum godzin nauczyciela, 
8) zatwierdza arkusz organizacyjny, 
9) rozpatruje odwołania od decyzji Dyrektora. 

3. Szczegółowe zasady pracy BTO określone są odrębnym Statutem. 

ROZDZIAŁ IV 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ 

§ 7 

1. Organami Przedszkola są jednakowe dla wszystkich placówek Zespołu: 
1) Dyrektor 
2) Rada Pedagogiczna 
3) Rada Szkoły 

 

DYREKTOR 

§ 8 

1. Dyrektor reprezentuje Przedszkole na zewnątrz oraz kieruje bieżącą działalnością          
Przedszkola, a w szczególności: 

1) sprawuje nadzór pedagogiczny wewnątrz Przedszkola, 
2)      opracowuje i przedstawia organowi prowadzącemu: 

a) program dydaktyczno-wychowawczy Zespołu,  
b) program rozwoju Zespołu, 
c) arkusz organizacyjny Zespołu, 
d) preliminarz budżetowy Zespołu, 
e) okresowe sprawozdania z działalności Zespołu, 
f) regulamin wynagradzania i regulamin pracy, 

3) niezwłocznie przekazuje do wiadomości organowi prowadzącemu zalecenia i polecenia         
wydawane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

4) organizuje przyjmowanie dzieci  zgodnie z § 36 
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5) podejmuje decyzje o skreśleniu dziecka  z listy Przedszkola zgodnie z § 26, 
6) dysponuje środkami finansowymi Zespołu- wielkość i rodzaj zobowiązań prawnych         

i finansowych zaciąganych samodzielnie przez Dyrektora może być ograniczony uchwałą         
organu prowadzącego, 

7) odpowiada za przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz prawidłowe prowadzenie        
i przechowywanie dokumentacji nauczania oraz właściwe zabezpieczenie mienia Zespołu, 

8) podejmuje decyzje o przyznawaniu nagród pieniężnych nauczycielom i innym         
pracownikom Zespołu, 

9) podejmuje decyzje o ukaraniu nauczycieli i innych pracowników Zespołu, od czego służy            
im prawo odwołania do Zarządu BTO w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji, 

10) zapewnia warunki do działalności pozostałych organów Zespołu, 
11) podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników          

Zespołu, 
12) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły podjęte w ramach kompetencji           

stanowiących, 
13) odpowiada za właściwą organizację oraz przebieg nauczania w Przedszkolu, 
14) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki rozwoju psychofizycznego poprzez          

aktywne działania prozdrowotne, 
2. Dyrektor bierze udział w posiedzeniach Rady Szkoły jako jej członek, w posiedzeniach Rady              

Pedagogicznej jako przewodniczący, a w posiedzeniach innych organów Zespołu bierze udział           
na ich zaproszenie. 

3. Dyrektor winien być powiadomiony i ma prawo uczestniczyć we wszystkich zebraniach ogółu             
rodziców/opiekunów prawnych zwoływanych przez opiekunów grup, organy Zespołu lub         
władze BTO. 

4. Dyrektor Szkoły, na wniosek Rady Pedagogicznej, ma prawo nakazać rodzicom/opiekunom           
prawnym wizytę i zasięgnięcie opinii w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w celu            
usprawnienia działań dydaktyczno-wychowawczych i podniesienia jakości funkcjonowania       
dziecka w placówce. 

5. Dyrektor Przedszkola może tworzyć spośród nauczycieli i specjalistów zespoły wychowawcze           
lub inne zespoły problemowo-zadaniowe. 

§ 9 

1. Dyrektora powołuje Zarząd BTO. 
2. W zakresie dyscypliny pracy jednostką nadrzędną dla Dyrektora jest organ prowadzący. 
3. Dyrektor Zespołu za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko Wicedyrektora. 

 

RADA PEDAGOGICZNA 

§ 10 

1. Rada Pedagogiczna jest organem odpowiedzialnym wraz z Dyrektorem Zespołu za realizację           
programu dydaktyczno - wychowawczego i podejmującym związane z tym decyzje, a także jest             
organem opiniodawczo - doradczym Dyrektora Zespołu. 

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

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Zespołu. 
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy, na wniosek           

1/3 jej członków, na wniosek innych organów Zespołu lub władz BTO i organu sprawującego              
nadzór pedagogiczny. 
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5. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być              
sprzeczny ze Statutem  Przedszkola. 

6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 
1) określenie zasad, celów i kryteriów oceniania zachowania, 
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów oraz programów autorskich po           

zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Szkoły, 
3) określanie form wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego, 
4) zatwierdzenie planów pracy Przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Szkoły, 
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy  Przedszkola, 
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego         

nad Zespołem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy           
Przedszkola. 

7. Rada Pedagogiczna może występować z wnioskiem o skreślenie dziecka z listy Przedszkola. 
8. Rada Pedagogiczna może wystąpić do rodziców/opiekunów prawnych o przebadanie dziecka w           

Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej. 
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) arkusz organizacyjny Przedszkola 
2) plan zajęć  
3) plan rozwoju Zespołu, 
4) regulamin  placówki, 
5) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień. 

10. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt Statutu Przedszkola albo jego nowelizację i          
przedstawia do uchwalenia Zarządowi BTO wchodzącemu w skład Rady Szkoły. 

11. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co           
najmniej połowy jej członków. 

12. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady          
Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców/opiekunów          
prawnych, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola. 

§ 11 

1. Rada Szkoły jest organem reprezentującym społeczność rodziców/opiekunów prawnych        
i nauczycieli. 

2. Radę Szkoły tworzą: Zarząd BTO, rodzice/opiekunowie prawni (po jednym przedstawicielu          
z każdej grupy przedszkolnej, klasy), Dyrektor Zespołu oraz jeden przedstawiciel kadry          
pedagogicznej. 

3. Przewodniczącym Rady Szkoły jest prezes BTO. 
4. Przedstawiciele poszczególnych oddziałów wybierani są spośród rodziców/opiekunów       

prawnych danego oddziału w głosowaniu, zwykłą większością głosów, na pierwszym zebraniu          
rodziców/opiekunów prawnych na początku roku szkolnego, przy obecności co najmniej          
połowy rodziców/opiekunów prawnych. 

5. Przedstawiciel kadry pedagogicznej wybierany jest na sierpniowym posiedzeniu Rady         
Pedagogicznej w jawnym głosowaniu, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej           
połowy Rady Pedagogicznej. 

6. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły i tryb pracy Rady Szkoły określa             
jej regulamin. 

7. Organ prowadzący jest zobowiązany do zwołania zebrania rodziców/opiekunów prawnych         
w celu podjęcia przez nich decyzji o powołaniu Rady Szkoły, a po jej powołaniu organ              
prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady Szkoły. 
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8. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej            
trzeciej składu Rady. 

9. Zakres zadań Rady Szkoły: 
1) występowanie do Dyrektora i innych organów Zespołu, organu prowadzącego placówke          

oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich           
sprawach Zespołu, 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania         
Przedszkola oraz planu pracy Zespołu, 

3) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu       
wychowawczo-profilaktycznego; jeżeli Rada Szkoły w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia           
roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu           
wychowawczo-profilaktycznego, programy te ustala Dyrektor Zespołu w uzgodnieniu z         
organem sprawującym nadzór pedagogiczny; programy ustalone przez Dyrektora Zespołu         
obowiązują do czasu uchwalenia programów przez Radę Szkoły w porozumieniu z Radą            
Pedagogiczną, 

4) opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego. 

 

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY 
ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIĘDZY NIMI. 

§ 12 
1. Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach opieki, kształcenia i wychowania dzieci. 
2. Koordynatorem współdziałania organów Zespołu jest Dyrektor Przedszkola. 
3. Decyzje i opinie Rady Pedagogicznej, Rady Szkoły zapadają w formie uchwał, zwykłą            

większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków. Na wniosek jednego           
z członków organu zarządza się głosowanie tajne. 

4. Posiedzenia organów są protokołowane. 
5. Uchwały organów Zespołu winny być udostępniane członkom społeczności Zespołu. 
6. Organy Zespołu mają obowiązek udzielania sobie wzajemnych informacji w         

nieprzekraczalnym terminie 14 dni. 
7. Uchwały organów Zespołu sprzeczne ze Statutem Szkoły Podstawowej lub Przedszkola          

innymi przepisami prawa muszą być zawieszone lub uchylone przez organ prowadzący. O            
zawieszeniu lub uchyleniu uchwały organ prowadzący niezwłocznie powiadamia organ, który          
uchwałę podjął. 

8. Opinie organów Zespołu w sprawach określonych Statutem, o ile dalsze postanowienia Statutu            
nie stanowią inaczej, formułowane są w terminie do 14 dni. 

9. Nieuwzględnienie opinii organów Zespołu przez organ prowadzący wymaga wyjaśnienia na          
piśmie. 

10. Organy Zespołu, z własnej inicjatywy lub na wniosek władz BTO, mają prawo wyrażania             
opinii i składania wniosków w każdej sprawie dotyczącej Przedszkola i przedstawiania ich            
właściwym adresatom. 

11. Organy Zespołu (z wyjątkiem Dyrektora) nie mogą reprezentować Przedszkola  na zewnątrz. 
12. Każdy z organów Zespołu ma zapewnioną możliwość działania i podejmowania decyzji           

w granicach kompetencji określonych w Statucie  Przedszkola. 
13. W sprawach spornych między organami Zespołu, negocjatorem jest Dyrektor Przedszkola.          

W przypadku sprawy spornej przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu. 
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ROZDZIAŁ V 

PRAWA I OBOWIĄZKI SPOŁECZNOŚCI PRZEDSZKOLNEJ 

§ 13 

1. Dzieci, ich rodzice/opiekunowie prawni, nauczyciele i wychowawcy (pracownicy        
pedagogiczni), zwani dalej nauczycielami, oraz inni pracownicy Przedszkola tworzą         
społeczność przedszkolna. 

2. Członkowie społeczności przedszkolnej uczestniczą w życiu Zespołu bezpośrednio oraz         
poprzez udział swoich przedstawicieli w Radzie Pedagogicznej, Radzie Szkoły i władzach           
BTO. 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI 

§ 14 

Prawa i obowiązki nauczycieli określają przepisy Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela (w zakresie            
ustanowionym dla placówek niepublicznych o uprawnieniach publicznych) oraz Statut         
Przedszkola. 

§ 15 

Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za        
jakość i wyniki tej pracy, a także bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.  

§ 16 

1. Do podstawowych obowiązków i zadań nauczyciela należy w szczególności: 
1) rzetelne realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz         

podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, 
2) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa w trakcie wszystkich zajęć edukacyjnych oraz         

opiekuńczo-wychowawczych, a w szczególności podczas wyjazdów i wyjść dzieci poza          
teren Placówki, 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dzieci,  rozwijanie ich zdolności i zainteresowań, 
4) kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności          

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 
5) dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą            

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów, 
6) wychowanie dzieci  w duchu poszanowania i dyscypliny pracy, 
7) doskonalenie swoich umiejętności dydaktycznych i metodycznych oraz systematyczne        

podnoszenie własnych kwalifikacji zawodowych, 
8) informowanie dzieci i ich rodziców/opiekunów prawnych na początku każdego roku          

szkolnego o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie         
programu nauczania . 

9) dostosowanie na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej         
poradni specjalistycznej, wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb       
psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia          
rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym          
wymaganiom,  
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10) systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych zgodnie       
z zaleceniami  programu profilaktyczno-wychowawczego, 

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  wśród dzieci, 
12) dbanie o dobre imię Przedszkola, 
13) systematyczne, rzetelne i terminowe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i         

wychowania, 
14) czynny udział w pracy Rady Pedagogicznej, zespołów wychowawczych oraz realizowanie          

ich postanowień i uchwał, 
15) stała i ścisła współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka, 
16) wykonywanie innych poleceń Dyrektora Przedszkola zgodnych z obowiązującym prawem         

oświatowym oraz wprowadzonymi na terenie Zespołu regulaminami, 
17) otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych, przeżywających trudności osobiste        

i rodzinne, 
18) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć,  
19) przebywanie na terenie Przedszkola w czasie ogólnoszkolnych spotkań z         

rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, 
20) przebywanie z dzieckiem w trakcie zajęć ( opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela np.             

wyjście w trakcie zajęć, jest możliwe pod warunkiem, że Dyrektor wyrazi na to zgodę,              
a opiekę nad grupą przejmie w tym czasie inny nauczyciel), 

21) reagowanie na sytuacje trudne, 
22)przekazanie rzetelnej informacji wychowawcy dziecka o zdarzeniu, którego był świadkiem, 
23)kierowanie się dobrem dziecka, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską            

z poszanowaniem godności osobistej, w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i        
opiekuńczych. 

§ 17 

1. Nauczyciel ma prawo do: 

1) decydowania w sprawie doboru programu nauczania dla prowadzonych przez siebie zajęć           
edukacyjnych dla danego oddziału ujętych w przedszkolnym planie nauczania,         
stosowanych metod, form organizacyjnych zajęć, podręczników i środków dydaktycznych         
w nauczaniu , przy uwzględnieniu możliwości dziecka  i wyposażenia Przedszkola, 

2) wnioskowania w sprawie nagród i kar oraz innych form działań wychowawczych           
stosowanych wobec dziecka 

 

PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWAWCY GRUPY 

§ 18 

 
1. Funkcję wychowawcy powierza Dyrektor Przedszkola nauczycielowi, który jeśli nie zajdą          

szczególne okoliczności, prowadzi oddział przez cały następny etap edukacyjny w szkole           
podstawowej.  

2. Wychowawca oddziału pełni zasadniczą rolę w systemie wychowawczym placówki. Jest          
animatorem życia zbiorowego dzieci, powiernikiem i mediatorem w rozstrzyganiu kwestii          
spornych.  

3. Do zadań wychowawcy należy w szczególności: 
1) otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich wychowanków, 
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2) utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka,       
organizowania spotkań z rodzicami dzieci  w wyznaczonym terminie, 

3) systematyczne informowanie rodziców/opiekunów prawnych na zebraniach i konsultacjach        
o postępach dzieci w nauce, 

4) udzielanie dzieciom oraz ich rodzicom/opiekunom prawnym informacji, porad, wskazówek         
ułatwiających rozwiązywanie problemów o charakterze wychowawczym i dydaktycznym, 

5) planowanie i organizowanie wspólnie z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami prawnymi          
różnych form pracy wychowawczej, które rozwijają i integrują grupę, 

6) współdziałanie z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale, uzgadnianie z nimi          
i koordynowanie działań wychowawczych, 

7) współpraca z pedagogiem i psychologiem zatrudnionym w przedszkolu, 
8) wspieranie swoich wychowanków i kształtowanie u nich właściwych postaw moralnych, 
9) systematycznie prowadzenie działań profilaktycznych i wychowawczych zgodnie       

z zaleceniami  programu profilaktyczno-wychowawczego. 
10)  promowanie zdrowego stylu życia, 
11) dbałość o wystrój i porządek w sali, 
12) zapewnienie dzieciom, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci o specjalnych potrzebach         

edukacyjnych, właściwej opieki i bezpieczeństwa 
13) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania i pracy         

wychowawczo – opiekuńczej, 
14) okresowe ocenianie zachowania i postępów dzieci w w zakresie dydaktyki, 
15)  aktywne uczestnictwo w ewaluacji  programu wychowawczego-profilaktycznego. 

4. Wychowawca ma prawo do: 
1) korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej        

oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych, 
2) wprowadzania własnych form nagradzania i motywowania wychowanków zgodnie z         

przyjętym w placówce systemem oraz prawem oświatowym, 
 

§ 19 
1.W przedszkolu zapewnia się pomoc pedagoga szkolnego. Do jego zadań i obowiązków            

należy: 
1) udzielanie dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń          

edukacyjnych, 
2) przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego dzieci, 
3) organizowanie różnych form terapii dla dzieci z objawami niedostosowania społecznego          

i różnej niepełnosprawności, 
4) rozpoznawanie warunków życia i nauki dzieci z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej           

współpracy z wychowawcami grup, 
5) udzielanie porad rodzicom/opiekunom prawnym w rozwiązywaniu trudności       

wychowawczych, 
6) występowanie z wnioskami w sprawach związanych z dziećmi i ich rodzicami/opiekunami           

prawnymi do sądu rodzinnego i policji oraz innych instytucji zajmujących się profilaktyką            
patologii społecznych i pomocą społeczną, 

7) sporządzanie na wniosek sądu opinii o dzieciach, we współpracy z wychowawcą grupy, 
8) koordynowanie prac z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej, 
9) dokonywanie przynajmniej raz do roku analizy sytuacji wychowawczej Zespołu oraz          

analizy przyczyn niepowodzeń edukacyjno-wychowawczych dzieci i przedstawianie ich        
Radzie Pedagogicznej, 

10) systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji swojej działalności, 
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11) koordynowanie pracą zespołów opracowujących sposób udzielania pomocy       
psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz        
indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

2. W przedszkolu zapewnia się pomoc logopedyczną. Do zadań logopedy  należy:  
1) przeprowadzenie badań przesiewowych, w celu ustalenia stanu mowy dzieci         

przybywających do przedszkola;  
2) diagnozowanie logopedyczne, 
3) prowadzenie terapii logopedycznej, 
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń      

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka, 
5) wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających       

z programu wychowawczo-profilaktycznego. 
3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, pedagog i logopeda  realizują:  

1) we współdziałaniu z wychowawcą grupy, nauczycielami, rodzicami, 
2) we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami        

specjalistycznymi. 
4. Szczegółowy zakres obowiązków pedagoga i logopedy szkolnego określa Dyrektor Przedszkola 
 

§ 20 
 
1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie. 
2. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka 
3. Podstawowym prawem dziecka jest prawo do nauki i zabawy i opieki w warunkach             

poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań. 
4. W szczególności dziecko ma prawo do: 

1) korzystania z procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zorganizowanego zgodnie      
z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) korzystania z wszelkich form rekreacji i wypoczynku organizowanych przez Przedszkole, 
3) poszanowania godności osobistej, 
4) poszanowania własności, 
5) partnerskiej rozmowy na każdy temat, 
6) akceptacji jego osoby, takiej jaką jest, 
7) indywidualnego tempa rozwoju, 
8) pomocy opieki  i ochrony przy pokonywaniu różnorakich trudności, 
9) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, 
10) tolerancji i otwartości wobec innych, 
11) reprezentowania Przedszkola w konkursach artystycznych wiedzowych oraz zawodach        

sportowych, 
12) uzyskania pomocy w przypadku jakichkolwiek trudności, 
13) korzystania z wszelkiej pomocy nauczycieli w rozwoju artystycznym, zdobywaniu i          

rozszerzaniu wiedzy, 
14) korzystania pod opieką nauczyciela z wszelkich pomocy dydaktycznych, 
15) korzystania z opieki medycznej dostępnej na terenie Przedszkola, 
16) korzystania z porad pedagoga i psychologa szkolnego, 
17) korzystania z wszelkich zajęć dodatkowych prowadzonych przez Przedszkole, 
18) wolności światopoglądowej i wyznaniowej. 
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3. Naruszanie praw dziecka 
1) Rodzic dziecka, którego prawa zostały naruszone, może zgłosić wychowawcy grupy lub           

Dyrektorowi Przedszkola skargę o naruszeniu praw przez pracowników Zespołu w ciągu 7            
dni od zaistniałej sytuacji.  

2) Dyrektor Przedszkola lub wychowawca są zobowiązani do rozpatrzenia naruszenia praw           
dziecka w terminie 7 dni od daty uzyskania informacji na ten temat. 

3) Od decyzji wydanej przez Dyrektora Przedszkola osobie zgłaszającej wniosek przysługuje          
w terminie 7 dni odwołanie do Zarządu BTO. 

§ 21 

1. Do obowiązków dziecka w szczególności należy: 
1) udział w zajęciach dydaktyczno-wychowawczych oraz właściwe zachowanie się w ich          

trakcie, 
2) dbałość o dobre imię Przedszkola oraz poszanowanie jej mienia, 
3) właściwe zachowanie wobec nauczycieli i innych pracowników  oraz pozostałych dzieci, 
4) przestrzeganie porządku, dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych, 
5) przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do członków społeczności         

przedszkolnej, 
6) dbanie o schludny wygląd,  
7) wypełnianie poleceń nauczycieli, Dyrekcji i innych pracowników Przedszkola, 
8) dbanie o mienie własne i innych dzieci, 
9) dbanie o estetykę  sal, 
10) właściwe użytkowanie sprzętu, a także odpowiednie korzystanie z urządzeń i pomocy           

naukowych, 
11) poszanowanie bezpieczeństwa i  godności osobistej kolegów, 
12) zmiana obuwia na terenie Przedszkola. 

 

§ 22 
1. Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do: 

1) zapoznania się z obowiązującymi programami nauczania i wychowania, Statutem         
Przedszkola i innymi regulaminami określającymi zasady pracy Przedszkola, 

2) pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka w nauce, 
3) wyrażania opinii i występowania z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw Przedszkola,          

za pośrednictwem Rady Szkoły, 
4) aktywnej działalności w organach Rady Szkoły, 
5) zwolnienia dziecka z zajęć wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę, 
6) złożenia pisemnego wniosku do zarządu BTO, w przypadku, gdy sposób rozwiązania           

sprawy przez Dyrektora Przedszkola nie jest dla nich satysfakcjonujący.  
2. Rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola, 
2) zapewnienia regularnego i punktualnego uczęszczania dziecka na zajęcia        

dydaktyczno-wychowawcze, 
3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie do zajęć, 
4) regularnego uczestniczenia w zebraniach i konsultacjach, 
5) zgłaszania się na wezwania wystosowane przez Dyrektora Przedszkola, pedagoga szkolnego          

oraz wychowawcę dziecka, 
6) ponoszenia materialnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez dziecko na terenie          

Przedszkola, 
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7) uiszczania opłat, o których mowa w § 1 ustępie 12, w wysokości i terminie ustalonym przez                
władze BTO oraz w przypadku niedotrzymania terminów płatności do płacenia odsetek za            
zwłokę w wysokości ustalonej przez organ prowadzący. Zobowiązanie to potwierdzają          
złożeniem pisemnego oświadczenia w chwili przyjęcia ucznia do Przedszkola. W sytuacji           
nie uiszczania opłat czesnego powyżej 2 miesięcy umowa z rodzicem o naukę dziecka w              
placówce  może zostać zerwana. 

8) poinformowania Dyrektora (w chwili zapisu dziecka do Przedszkola) o wcześniejszych          
wizytach lub badaniach przeprowadzonych w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz        
przedstawienia wskazań do pracy z dzieckiem zawartych w opinii wydanej przez tę            
poradnię. W przypadku zatajenia takiej informacji Dyrektor Przedszkola na wniosek Rady           
Pedagogicznej ma prawo skreślić dziecko z listy przedszkolnej. 

9) stosowania się do wszelkich wskazań i zaleceń poradni, 
10) na wniosek Rady Pedagogicznej przebadać dziecko w poradni        

psychologiczno-pedagogicznej w przypadku dużych trudności w funkcjonowaniu w grupie         
rówieśniczej lub znacznych problemów dydaktycznych. 

3.Organizacja i formy współdziałania Przedszkola z rodzicami. 
1) w zakresie nauczania - ścisła współpraca rodziców z nauczycielami poprzez wyznaczone           

konsultacje i stały kontakt za pośrednictwem e-dziennika, 
2) w zakresie wychowania, opieki i profilaktyki – korzystanie z porad pedagoga i psychologa             

szkolnego oraz innych specjalistów, udział w prelekcjach organizowanych na terenie          
przedszkola, ścisła współpraca z wychowawcą oraz stały kontakt za pośrednictwem          
e-dziennika, możliwość wyboru tematyki prelekcji i warsztatów dla rodziców, miejsca          
wyjść i wycieczek. 

4. Uprawnienia rodziców/opiekunów prawnych w zakresie zarządzania kontem w systemie          
dziennika elektronicznego. 
1) Rodzice/opiekunowie prawni mają swoje niezależne konto w systemie dziennika         

elektronicznego dających możliwość komunikowania się z nauczycielami w sposób         
zapewniający ochronę dóbr osobistych innych dzieci. 

2) Na początku roku szkolnego rodzic/opiekun prawny dostaje login i hasło do swojego            
i dziecka konta. Fakt otrzymania tych uprawnień rodzic/opiekun prawny podpisuje osobiście          
w obecności wychowawcy na odpowiednim dokumencie. W przypadku jego nieobecności          
na zebraniu, rodzic/opiekun prawny ma możliwość odebrania loginu i hasła w sekretariacie            
szkolnym. 

3) Rodzic/opiekun prawny w swoim koncie poza możliwością zmiany swojego hasła, ma           
możliwość zmiany hasła konta swojego dziecka. 

4) Rodzic/opiekun prawny ma obowiązek zapoznać się z zasadami funkcjonowania dziennika          
elektronicznego w Zespole dostępnymi w POMOCY i odpowiednich REGULAMINACH         
dostępnych po zalogowaniu się na swoje konto. 

5) Standardowo wydaje się dla rodzica/opiekuna prawnego jeden login oraz hasło.          
W przypadku chęci odrębnego dostępu do systemu przez dwoje rodziców/opiekunów         
prawnych istnieje możliwość wydania osobnego loginu oraz hasła dla drugiego          
rodzica/opiekuna prawnego. 

6) Dostęp rodziców/opiekunów prawnych i ich dzieci do poszczególnych modułów         
w dzienniku elektronicznym jest określony na podstawie umowy zawartej pomiędzy firmą          
a Dyrektorem Zespołu. 

7) Rodzic/opiekun prawny osobiście odpowiada za swoje konto w dzienniku elektronicznym          
szkoły i ma obowiązek nieudostępniania go swojemu dziecku, ani innym nieupoważnionym           
osobom. 
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ROZDZIAŁ VI 

RODZAJE NAGRÓD I KAR STOSOWANYCH WOBEC UCZNIÓW 

§ 23 

1. Przedszkolak może otrzymać nagrody i wyróżnienia za: 
1)wysiłek włożony w naukę, 
3) wybitne osiągnięcia dydaktyczne, artystyczne lub sportowe, 
4) wyjątkową postawę koleżeńską. 

2. Nagrody przyznaje Dyrektor Przedszkola na wniosek wychowawcy grupy lub innego nauczyciela            
Przedszkola. 

 
§ 24 

1. Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów Przedszkola: 
1) W trakcie roku szkolnego: 

a) ustna pochwała udzielona na forum grupy, 
b) bezpośrednia informacja do rodziców/opiekunów prawnych (np. telefon do 
rodziców), 
c) pochwała udzielona przez Dyrektora wobec całej społeczności Zespołu na apelu, 
d) umieszczenie nazwiska dziecka na  tablicy w sali lekcyjnej, facebook’u i    stronie 
internetowej placówki  
e) wpisanie osiągnięć dziecka  do kroniki szkolnej. 

2) Na zakończenie roku szkolnego: 
a) nagroda rzeczowa, dyplom  
b) list pochwalny lub pochwała Dyrektora Przedszkola na forum Zespołu lub grupy za 

reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz i wyróżniającą się postawę dziecka lub 
znaczące osiągnięcia  w konkursach, zawodach sportowych, artystycznych. 

 
§ 25 

1. W Przedszkolu nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą            
dziecka. 

2. Za nieprzestrzeganie obowiązujących reguł zachowania zawartych w Statucie        
Przedszkola i regulaminach Zespołu mogą być zastosowane wobec dziecka różne kary. : 
1) upomnienie ustne na forum grupy, 
2) informacja wychowawcy grupy do rodziców/opiekunów prawnych, 
3) wizyta rodziców/opiekunów prawnych w Przedszkolu i rozmowa z wychowawcą w          

obecności dziecka, 
4) wezwanie rodziców/opiekunów prawnych do Placówki  i rozmowa z Dyrektorem, 
5) usunięcie z Przedszkola z zachowaniem procedur, o których mowa w § 26 Statutu. 

3. Przedszkole ma obowiązek informowania rodziców/opiekunów prawnych dziecka o        
zastosowaniu wobec niego kary. 

4. Uczeń i rodzice/opiekunowie prawni dziecka mają prawo w ciągu 7 dni do odwołania się do               
Dyrektora Przedszkola od nałożonej kary (o ile Dyrektor nie jest osobą stosującą karę). 
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ZASADY RELEGOWANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 

§ 26 

1. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy przedszkolnej podejmuje Dyrektor  z własnej inicjatywy lub 
na wniosek Rady Pedagogicznej.  

2. Dyrektor i Rada Pedagogiczna mogą podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy  w przypadku: 
1) rażącego nieprzestrzegania przez dziecko zasad współżycia społecznego w grupie, agresji          

względem innych dzieci oraz rażące łamania zasad obowiązujących w przedszkolu, 
2) stwierdzonych zaburzeń w rozwoju intelektualnym, emocjonalnym i funkcjonowaniu        

społecznym tego dziecka, w szczególności w przypadku występowania rażących,         
niedających się wyeliminować w warunkach Przedszkola dysfunkcji, utrudniających        
prowadzenie zajęć i realizację celów Przedszkola na rzecz tego dziecka lub ucznia bądź na              
rzecz innych dzieci uczęszczających do tej samej grupy,  

3) zatajenia w momencie zapisu dziecka do przedszkola istotnych informacji o dziecku typu            
opinie i orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, ciężkie choroby, 

4) braku współpracy z jego rodzicami/opiekunami prawnymi. 
3. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka w przypadku zalegania przez            

rodziców/opiekunów prawnych z opłatą czesnego za okres przekraczający 2 kolejne miesiące           
kalendarzowe, po uprzednim, bezskutecznym wezwaniu do zapłaty i udzieleniu dodatkowego          
terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty doręczenia wezwania na adres             
rodziców/opiekunów prawnych podany w zgłoszeniu dziecka do Przedszkola.        
Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek wskazania aktualnego adresu do korespondencji.         
Każdorazowa zmiana tego adresu wymaga aktualizacji danych dostępnych w Placówce pod           
rygorem domniemania doręczenia korespondencji na ostatni adres podany w zgłoszeniu.  

4. Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego w terminie 7 dni od daty               
otrzymania decyzji. 
5. Przy skreśleniu dziecka z listy nie są zwracane rodzicom/opiekunom prawnym poniesione przez             
nich koszty kształcenia. 

ROZDZIAŁ VII 

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA 

§ 27 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział. 
2. Oddział w Przedszkolu  liczy do 18 do 20 dzieci.  
3. Dziecko w Przedszkolu może przebywać od godziny 7 .00 do 17. 00 

 

§ 28 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom organizację zajęć, wycieczek z uwzględnieniem zasad        
bezpieczeństwa.  

2. Obok zajęć obowiązkowych Przedszkole organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne i         
pozalekcyjne zgodnie z zainteresowaniami uczniów oraz wolą rodziców/opiekunów prawnych,         
uwzględniając przy tym możliwości organizacyjne i finansowe Zespołu. 

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określają           
plany nauczania, opracowane przez Dyrektora Przedszkola z uwzględnieniem ramowych         
planów nauczania. 
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4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach (choroba nauczyciela) dopuszczalne jest łączenie         
grup dzieci i przekazanie jednemu nauczycielowi opieki nad taką grupą. 

§ 29 

Dyrektor Przedszkola powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z          
nauczycieli uczących w tym oddziale. 

§ 30 

Szczegółowe zasady organizacji pracy Przedszkola  określa Regulamin Zespołu  BTO. 

§ 31 

1. Przedszkole współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi       
instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży. 
1) Za organizację współpracy z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi        

instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży odpowiedzialny jest pedagog. 
2) Rodzicom dzieci, które mają trudności w nauce lub nie potrafią przestrzegać norm            

zachowania obowiązujących w Przedszkole, pedagog szkolny proponuje przeprowadzenie        
badań psychologiczno-pedagogicznych dziecka w poradniach specjalistycznych celem       
złagodzenia lub wyeliminowania powstałych problemów. Poradnia      
Psychologiczno-Pedagogiczna udziela pomocy dzieciom na wniosek rodziców /prawnych        
opiekunów) oraz rodzicom/prawnym opiekunom. 

3) Rodzice/opiekunowie prawni mogą dobrowolnie i nieodpłatnie korzystać z przypisanej         
Przedszkolu poradni lub wybranej przez siebie placówki w zakresie badań          
psychologiczno-pedagogicznych i terapii.  

4) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – pedagoga szkolnego, logopedy i innych        
specjalistów - w Przedszkolu dla dziecka może być udzielana za zgodą rodziców/prawnych            
opiekunów).  

5) Pedagog szkolny zapoznaje zespół nauczycieli uczących w danym oddziale z opinią Poradni            
Psychologiczno-Pedagogicznej o dziecku. 

6) Przedszkole zobowiązuje się do realizowania zaleceń zawartych w opiniach         
psychologiczno-pedagogicznych i lekarskich o dziecku, jeśli opinia zostanie udostępniona         
szkole.  

7) Przedszkole uczestniczy w różnych programach profilaktycznych przeprowadzanych przez        
poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

8) Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami, które zajmują się poradnictwem i pomocą           
dzieciom oraz rodzicom np. kuratorzy sądowi, KLANZA. 

9) Przedszkole organizuje warsztaty dla rodziców i nauczycieli w celu doskonalenia          
umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych. 

§ 32 

1. W Przedszkolu organizuje się dobrowolną i nieodpłatną pomoc psychologiczno-pedagogiczną         
dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu       
indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu        
indywidualnych możliwości psychofizycznych  wynikających w szczególności z: 
1) z niepełnosprawności, 
2) z niedostosowania społecznego, 
3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, 
4) ze szczególnych uzdolnień, 
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5) ze specyficznych trudności w uczeniu się, 
6) z zaburzeń komunikacji językowej, 
7) z przewlekłej choroby, 
8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych przeżyć, 
9) z niepowodzeń edukacyjnych, 
10) z trudności adaptacyjnych wynikających z odmienności kulturowej, zmiany środowiska         

edukacyjnego, 
11) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny,           

sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi. 
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna skierowana jest na: 

1) diagnozowanie środowiska dziecka, 
2) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych dzieci oraz        

na zaplanowaniu sposobów ich zaspokajania,  
3) opracowywanie i wdrażania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla       

dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz określenie zakresu          
pomocy pedagogiczno-psychologicznej dla dzieci posiadających opinię poradni       
psychologiczno-pedagogicznej,dla dzieci z trudnościami w nauce oraz innymi problemami         
rozpoznanymi w Przedszkolu, 

4) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, 
5) wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 
6) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli, 
7) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających        

z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych        
i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub          
specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, 

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna realizowana jest we współpracy z:  
1) rodzicami, 
2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 
3) podmiotami działającymi na rzecz rodziny i dzieci, 
4) placówkami doskonalenia nauczycieli. 

5. Pomoc psychologiczno-pedagogicznej jest udzielana z inicjatywy:  
1) rodziców, 
2) nauczyciela, wychowawcy grupy lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, 
3) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:  
1) zajęć rozwijających uzdolnienia, 
2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 
3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,    

socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, 
4) porad i konsultacji dla dzieci oraz porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców             

i nauczycieli, prowadzonych przez nauczycieli, wychowawców i specjalistów. 
7. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną informuje się        

rodziców/opiekunów prawnych dziecka. 
8. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej         

oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, Dyrektor           
Przedszkola informuje pisemnie, w sposób przyjęty w placówce rodziców/opiekunów         
prawnych dziecka  

9. Formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin,          
w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w indywidualnym           
programie edukacyjno-terapeutycznym. 
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§ 33 

1. W Zespole funkcjonuje biblioteka, która służy: 
1) organizacji różnorodnych działań o charakterze dydaktyczno-wychowawczym, w tym        

prowadzenie zajęć bibliotecznych, 
2) doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela, 
3) popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców. 

2. Bibliotekę szkolną prowadzi nauczyciel, któremu powierzono to zadanie. 
3. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy: 

1) gromadzenie i opracowywanie książek, czasopism i innych materiałów bibliotecznych, 
2) udostępnianie zbiorów i udzielanie pomocy przy ich wykorzystaniu, 
3) udzielanie informacji bibliotecznych, 
4) prowadzenie edukacji czytelniczej, 
5) poznawanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, 
6) współpraca z nauczycielami w zakresie wykorzystania księgozbioru, 
7) prowadzenie dokumentacji biblioteki. 

4. Z biblioteki mogą korzystać dzieci, nauczyciele i inni pracownicy Zespołu oraz rodzice dzieci. 
5. Biblioteka szkolna współpracuje z innymi bibliotekami na rzecz realizacji celów i zadań,            

o których mowa w punkcie 1. 
6. Godziny pracy biblioteki dostosowane są do potrzeb Zespołu i umożliwiają dostęp do jej             

zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. 
7. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki, zgodne z potrzebami Zespołu, określa regulamin. 

§ 34 

1. Przedszkole zapewnia opiekę pielęgniarską w ograniczonym zakresie. Do zadań szkolnej          
pielęgniarki należą: 
1) wykonywanie testów przesiewowych 6- i 7-latków, 
2) prowadzenie profilaktyki i edukacji  zdrowotnej, 
3) prowadzenie dokumentacji medycznej dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami, 
4) współpraca z wychowawcą, nauczycielami i rodzicami uczniów w celu realizacji          

powyższych zadań. 

§ 35 

1. Dzieci  mogą odpłatnie korzystać z obiadów. 
2. Obiady są dowożone do Przedszkola przez firmę cateringową.  

 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI 

§ 36 
1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora Przedszkola. 
2. Rodzice/opiekunowie prawni chcący zapisać swoje dziecko do Przedszkola zobowiązani są          

uzupełnić podanie rekrutacyjne oraz wypełnić kartę informacyjną o dziecku. 
3. Przyjęcie dziecka do nowych oddziałów następuje na podstawie kolejności złożenia podań           

rekrutacyjnych. Pierwszeństwo mają rodzeństwa dzieci już uczących się w Zespole oraz dzieci            
pracowników Zespołu. 

4. Dyrekcja Przedszkola może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę. 
5. Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka może pominąć kolejność zgłoszeń w przypadku, gdy jest           

zaburzona równowaga płci w danym oddziale. 
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6. Przyjęcie ucznia do grup istniejących następuje na podstawie rozmowy Dyrektora z dzieckiem            
i jego rodzicem/opiekunem prawnym oraz opinii wychowawcy grupy, do której uczęszcza         
dziecko.  

7. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie wpisowego. Kwota          
wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze Przedszkola. 

8. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci mających opinie i orzeczenia poradni        
psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję         
Przedszkola. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka. 

9. Zespół  prowadzi rekrutację do wyczerpania wolnych miejsc w oddziałach. 
10. Dyrektor może na dany rok szkolny ustalić szczegółowe zasady rekrutacji w porozumieniu            

z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym. 

ROZDZIAŁ VIII 

SYSTEM MONITOROWANIA I OCENIANIE OSIĄGNIĘĆ DZIECI 

§ 37 

1. Przedszkole systematycznie monitoruje osiągnięcia dzieci w danym oddziale poprzez         
porównanie osiągnięć dzieci ze standardami obowiązującymi w danej grupie wiekowej.          
Motywowanie ucznia do dalszej pracy. 

2. Przedszkole dostarcza rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i          
specjalnych uzdolnieniach dziecka. 

3. W kwietniu każdego roku wykonywane jest badanie dojrzałości szkolnej dziecka zgodnie ze            
standardami ministerialnymi i przedstawienie ich  rodzicom na zebraniu. 

 

SPOSOBY I NARZĘDZIA REJESTROWANIA OSIĄGNIĘĆ 
DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH DZIECKA  

§ 38 

1. Tablice klasowe. 
2. Opisowa ocena dziecka. 
3. Arkusze do badania dojrzałości szkolnej. 
 

 

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ DZIECI 

§ 39 

1. Dodatkowa praca wyrównawcza z dzieckiem. 
2. Terapia pedagogiczna 
3. Współpraca z pedagogiem, psychologiem  i logopedą  szkolnym. 
4. Czynna współpraca z rodzicami. 
5. W razie niepowodzenia w/w metod współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na          

wniosek wychowawcy grupy pedagoga i Rady Pedagogicznej. 
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ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 40 

1. Statut Przedszkola może być zmieniony uchwałą władz Zarządu, z inicjatywy własnej Zarządu            
lub na wniosek innych organów Zespołu większością głosów przy obecności 2/3 członków           
Zarządu. 

2. Obowiązkiem Dyrektora Przedszkola jest zapoznanie rodziców/opiekunów prawnych ze        
Statutem Przedszkola, wysokością i terminem opłaty czesnego oraz regulaminem Zespołu.          
Zmiany w powyższym będą ogłaszane każdorazowo na tablicy ogłoszeń placówki oraz na           
stronie internetowej placówki, co jest równoznaczne z dopełnieniem przez Dyrektora          
obowiązku zapoznania rodziców z wyżej wymienionymi dokumentami.  

§ 41 

1. Regulaminy organów Zespołu winny być uchwalone najpóźniej w ciągu miesiąca od ich            
powołania. 

2. Zmiana regulaminu organu Zespołu uchwalana jest przez ten organ. 
3. Dotychczasowy regulamin Zespołu i regulaminy organów Zespołu winny być dostosowane          

do przepisów niniejszego Statutu w terminie jednego miesiąca od dnia jego zatwierdzenia.  
4. Statut i regulamin Przedszkola winny być stale dostępne dla wszystkich zainteresowanych. 

§ 42 

Osoby pełniące funkcje we władzach organu prowadzącego nie mogą być związane ze Zespołem             
stosunkiem pracy lub umową zlecenia. 

§ 43 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodną z odrębnymi przepisami. 
2. Tablice Przedszkola wchodzącej w skład Zespołu mogą zawierać nazwę Zespołu. 

§ 67 

Sprawy nieuregulowane niniejszym Statutem rozstrzygane są w oparciu o obowiązujące przepisy           
prawa. 

 
 
 

 
Nowelizacja oraz tekst jednolity niniejszego Statutu został zatwierdzony uchwałą Zarządu BTO           
na posiedzeniu w dniu 11 października 2017r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
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