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ROZDZIAŁ I 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§1 

1. Niniejszy statut został opracowany na podstawie: 

1) Ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 

256, poz. 2572 z późn. zm.) 

2) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. (Dz. U. z 

2001r. Nr 61, poz. 624, ze zmianami z 26.03.2004r.) w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

3) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe. (Dz. U. z 2017r. poz. 59; 

ze zm., Dz. U. z 2017r. poz. 949). 

4) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

oświatowe. (Dz. U. z 2017r. poz. 60 z późn. zm.). 

5) Ustawa z dnia 26 stycznia1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189). 

6) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. (Dz. U. 

z 2017r., poz. 649). 

7) Aktu założycielskiego. 

8) Niniejszego statutu. 

 

§ 2 

 

1. Nazwa Przedszkola brzmi : 

Przedszkole Samorządowe 

w Brudzeniu Dużym 

ul. Płocka 12 

09-414 Brudzeń Duży 

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Brudzeniu Dużym przy ul. Płockiej 12, 09-414 

Brudzeń Duży, tel/fax (24) 260 42 86, mail przedszkole.brudzen@wp.pl,                       

strona internetowa www.zspbrudzen.szkolna.net  

3. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Brudzeń Duży, ul. Toruńska 2, 09-414 

Brudzeń Duży. 

4. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty w 

Warszawie. 

5. Ustalona nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu na pieczęciach: 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Brudzeniu Dużym 

ul. Płocka 12 

09-414 Brudzeń Duży 

 

mailto:przedszkole.brudzen@wp.pl
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6. Na tablicy urzędowej używa się nazwy : 

Zespół Szkolno – Przedszkolny 

w Brudzeniu Dużym 

ul. Płocka 12 

09-414 Brudzeń Duży 

7. W skład zespołu utworzonego z dniem 1 września 2012r. uchwałą Rady Gminy                   

Nr XVIII/123/12 wchodzą:  

1) Szkoła Podstawowa w Brudzeniu Dużym 

2) Przedszkole Samorządowe w Brudzeniu Dużym 

8. W związku z ust. 5§1 Statutu na pieczęciach, stemplach oraz tablicach używa się 

nazwy: Zespół Szkolno – Przedszkolny  

             w Brudzeniu Dużym 

                        ul. Płocka 12 

                        09-414 Brudzeń Duży 

9. Pieczęć urzędowa jest (z godłem w części środkowej) lub jej elektroniczny wizerunek 

umieszcza się na dokumentach szczególnej wagi.  

10. Na stemplu: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym 09-414 Brudzeń Duży, 

ul. Płocka 12 NIP 774-32-487 REGON 146273590 tel./fax 24 260 40 27.  

1) stempla szkoły używa się w obiegu wewnętrznym, np. zarządzenia dyrektora, 

pismach wewnętrznych, np. dokumenty szkolne, regulaminy, procedury, 

instrukcje itp.  

2) stempla szkoły używa się w dokumentacji finansowej 

 

11. Przedszkole nie posiada imienia, ale może starać się o jego nadanie na wniosek Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców. 
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ROZDZIAŁ II 

 

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 

 

§3 

1. Przedszkole Samorządowe w Brudzeniu Dużym  zwane w dalszej części Statutu 

„Przedszkolem” jest przedszkolem publicznym w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 

2016r. art. 13, pkt. 1  

2. Ze świadczeń przedszkola mogą korzystać mieszkańcy Gminy Brudzeń Duży i w miarę 

posiadania wolnych miejsc również mieszkańcy okolicznych miejscowości na zasadach 

określonych przez organ prowadzący. 

3. Osoby nie będące obywatelami polskimi zwane cudzoziemcami są przyjmowane do 

przedszkola na warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich.  

 

§ 4 

 

1.Ilekroć w dalszej części Statutu jest mowa o: 

1) zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno- Przedszkolny z siedzibą w Brudzeniu 

Dużym przy ulicy Płockiej 12;  

2) szkole- należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową z siedzibą w Brudzeniu Dużym przy 

ulicy Płockiej 12; 

3) przedszkolu- należy przez to rozumieć  Przedszkole Samorządowe w Brudzeniu Dużym z 

siedzibą przy ulicy Płockiej 12; 

4) dyrektorze- należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w 

Brudzeniu Dużym; 

5) wicedyrektorze- należy przez to rozumieć wicedyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

w Brudzeniu Dużym; 

6) radzie pedagogicznej- należy  przez to rozumieć Radę Pedagogiczną przedszkola w 

Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym; 

7) statucie- należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego w Brudzeniu 

Dużym w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Brudzeniu Dużym; 

8) dzieciach/wychowanków- należy przez to rozumieć dzieci/wychowanków przedszkola; 

9) rodzicach- należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 

10) wychowawcy- należy przez to rozumieć nauczyciela, któremu opiece powierzono jeden 

oddział w przedszkolu; 

11) nauczycielach- należy przez to rozumieć pracowników pedagogicznych Przedszkola 

Samorządowego i Szkoły Podstawowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym Brudzeniu 

Dużym; 

12) organie sprawującym nadzór pedagogiczny- należy przez to rozumieć Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty; 

13) organie prowadzącym- należy przez to rozumieć Gminę Brudzeń Duży; 

14) MEN- należy przez to rozumieć Ministerstwo Edukacji Narodowej 
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§ 5 

1. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez : 

1) Gminę Brudzeń Duży 

2) rodziców w formie opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu  

3) rodziców w formie opłat za godziny pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas 

podstawy programowej  

2. Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami 

gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych. 

3. Dyrektor zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem pracownikom przedszkola i 

rodzicom. 
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ROZDZIAŁ III 

 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 6 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z 

wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w ścisłym współdziałaniu z rodzicami, 

z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,  promocji i ochrony zdrowia oraz zgodnie z 

Konwencją Praw Dziecka. 

2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest: wsparcie 

całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, 

wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych 

możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do 

prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia 

nauki na pierwszym etapie edukacji.  

2. Aby osiągnąć cele  na koniec wychowania przedszkolnego,  przedszkole wspomaga rozwój, 

wychowuje i kształtuje dzieci w następujących obszarach: 

1) Fizycznym  

2) Emocjonalnym 

3) Społecznym 

4) Poznawczym 

 

§ 7 

1. Zadania przedszkola realizowane są w oparciu o program wychowania przedszkolnego 

zatwierdzony przez Ministra Edukacji Narodowej i przyjęty do realizacji uchwałą Rady 

Pedagogicznej. 

2. Do zadań przedszkola należy: 

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) Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do 

samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym.  
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8) Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o 

zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem indywidualnych sytuacji, 

pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści 

adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.  

9) Tworzenie sytuacji edukacyjnyc budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość 

estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruch, 

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  zjawisk 

istotnych dla jego bezpieczeństwa i jego harmonijnego rozwoju.  

15) Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące 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 -  

kaszubskiego. 

17) Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka 

językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

3. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci 

posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym. 

4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest w  rocznym planie 

pracy przedszkola oraz w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych. 

5. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany 

do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut. 
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ROZDZIAŁ IV 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA PRZEDSZKOLA I 

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 

 

§ 8 

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody, formy i sposoby 

oddziaływań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska, 

warunków lokalowych, a w szczególności: 

1) zapewnia stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza terenem przedszkola. Grupa dzieci wychodząca poza teren 

przedszkola musi mieć, przynajmniej dwóch opiekunów. 

2) zapewnia dzieciom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

3) przestrzega obowiązujących przepisów BHP i ppoż. 

4) współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną zapewniając w miarę 

potrzeb konsultację i pomoc. 

 

§ 9 

2.      Przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na: 

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i 

edukacyjnych dzieci;  

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i 

czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w 

przedszkolu; 

3) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka; 

4) stwarzaniu warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa dziecka w życiu 

przedszkola oraz w środowisku społecznym; 

5) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i dydaktycznych oraz na rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej dziecku; 

3. Zadania, o których mowa w ust.1, mogą wynikać w szczególności z: 

1) z niepełnosprawności; 

2) z niedostosowania społecznego; 

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

4) z zaburzeń zachowania lub emocji; 

5) ze szczególnych uzdolnień; 

6) ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

7) z deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

8) z choroby przewlekłej; 

9) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych; 

10) z niepowodzeń edukacyjnych; 

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

sposobem spędzania wolnego czasu i kontaktami środowiskowymi; 
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12) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą 

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą; 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z: 

1) rodzicami dzieci, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami 

specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz 

rodziny, dzieci i młodzieży; 

5. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor. 

7. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy: 

1) dziecka; 

2) rodziców dziecka; 

3) dyrektora zespołu; 

4) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących 

zajęcia z dzieckiem; 

5) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej; 

6) poradni; 

7) pomocy nauczyciela; 

8) pracownika socjalnego; 

9) asystenta rodziny; 

10) kuratora sądowego; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działającego na rzecz 

rodziny; 

8. Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu na zasadach 

określonych w rozporządzeniu MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

9. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej 

pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w 

formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: logopedycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze 

terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji (prowadzone przez nauczycieli, wychowawców grup 

wychowawczych i specjalistów); 

10. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i 

nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 
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11. Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba 

uczestników nie może przekraczać 8.  

12. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami 

rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć 

nie może przekraczać 5. 

13. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.  

14. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione 

potrzebami dzieci. 

15. Inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie 

może przekraczać 10.  

16. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze 

względu na trudności w funkcjonowaniu, ze względu na stan zdrowia, nie mogą realizować 

wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego lub zajęć edukacyjnych wspólnie z 

oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych.  

17. Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia 

edukacyjne, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie 

z dzieckiem.  

18. Objęcie dziecka zindywdualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której 

wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie. 

19. Nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką 

podejmują działania ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 

20. Zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne prowadzą nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do 

rodzaju zajęć. 

21. Zajęcia o których mowa w ustępie 18 prowadzone są przy wykorzystaniu aktywizujących 

metod pracy. 

22. Zajęcia wymienione w ustępie 7  wymagają pisemnej zgody rodziców dziecka. 

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

oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, 

odpowiednio nauczyciel, wychowawca grupy wychowawczych lub specjalista 

niezwłocznie udzielają dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informują 

o tym dyrektora. 

24. W przypadku, gdy wychowawca grupy stwierdzi, iż konieczne jest objęcie dziecka pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną o których mowa w ust. 7, wówczas dyrektor ustala formy 
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udzielania tej pomocy , okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne 

formy będą realizowane.  

25. Wymiar godzin poszczególnych form udzielania dzieciom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej o których mowa w ust. 7 dyrektor ustala biorąc pod uwagę wszystkie 

godziny, które w danym roku zostały określone w arkuszu organizacji przedszkola. 

26. Wychowawcy, dyrektor lub specjaliści planując udzielanie dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z rodzicami dziecka oraz w zależności od 

potrzeb z innymi podmiotami, o których mowa w ustępie 6. 

27. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający pomocy 

oceniają efektywność udzielonej pomocy i formułują wnioski dotyczące dalszych działań 

mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka. 

28. W przypadku, gdy z wniosków, o których jest mowa w ustępie 27, wynika, że mimo 

udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu nie następuje poprawa 

funkcjonowania dziecka, dyrektor , za zgodą rodziców dziecka występuje do publicznej 

poradni z wnioskiem o przeprowadzenie diagnozy i wskazanie sposobu rozwiązania 

problemu dziecka. 

29. Dyrektor może wyznaczyć inną osobę , której zadaniem będzie planowanie i 

koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu. 

30. Przy planowaniu udzielania dzieciom powyższej pomocy uwzględnia się także zalecenia 

zawarte w orzeczeniach i opiniach.  

31. W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno- pedagogiczną oraz 

zintegrowania oddziaływań pomocowych, w przedszkolu funkcjonują Zespoły ds. Pomocy 

Psychologiczno- Pedagogicznej (zwane tez "Zespołami"). Do zadań Zespołu  należy 

planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej. 

32. Dyrektor  wyznacza osobę, która będzie koordynowała pracę zespołu o którym mowa w 

ust. 12 może to być, oprócz wychowawcy oddziału lub wychowawcy grupy 

wychowawczej, nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem. 

33. Koordynowanie pracy zespołu powinno należeć do osoby, która prowadzi zajęcia z 

dzieckiem objętym pomocą psychologiczno-pedagogiczną i kształceniem specjalnym. Nie 

może to być osoba, która nie prowadzi takich zajęć. 

34. Zespół tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści 

prowadzący zajęcia z dzieckiem. 

35. Na wniosek dyrektora w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu 

prowadzącego i przedstawiciel poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni 

specjalistycznej. Rodzice są informowani o spotkaniu zespołu nauczycieli, wychowawców 

grup wychowawczych i specjalistów, opracowujących indywidualny program edukacyjno-

terapeutyczny. 

36. Rodzic ma prawo do uczestniczenia w spotkaniach zespołu o którym mowa wyżej. 

37. Na wniosek rodzica w pracach zespołu mogą uczestniczyć inne osoby (lekarz, psycholog, 

pedagog lub inny specjalista). 

38. Osoby biorące udział w posiedzeniach Zespołu zobowiązane są do nieujawniania osobom 

nieupoważnionym treści podejmowanych podczas spotkania. 

39. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb i zwoływane są przez osobę koordynującą 

pracę Zespołu. 
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40. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej prowadzą dokumentację zgodnie z przepisami 

zawartymi w Ustawie o Systemie Oświaty. 

41. W przypadku dzieci posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym, w ramach 

integracji ze środowiskiem rówieśniczym, zadaniem przedszkola jest zapewnienie 

integracji z dziećmi pełnosprawnymi. 

42. W przypadku dzieci posiadającymi orzeczenie o kształceniu specjalnym nauczyciele, 

wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści udzielający dzieciom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej opracowują w przedszkolu indywidualny program 

edukacyjno-terapeutyczny. 

43. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla dzieci objętych kształceniem 

specjalnym ma określać zakres i sposób dostosowania programu wychowania 

przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dziecka. 

44. Nauczyciele, wychowawcy grup oraz specjaliści rozpoznają odpowiednio indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne dzieci, w 

tym ich zainteresowania i uzdolnienia. 

45. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w 

przedszkolu: 

1) obserwację pedagogiczną,  mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka 

dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji; 

2) w przypadku dzieci realizujących roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację 

pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w 

szkole (diagnoza przedszkolna). 

46. O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w tym o ustalonych dla 

niego formach, okresie udzielania pomocy oraz wymiarze godzin, informuje się rodzica 

pisemnie.  

47. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej. 
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ROZDZIAŁ V 

 

ORGANY ZESPOŁU I ICH KOMPETENCJE 

 

§ 10 

1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Zespołu 

2) Rada Pedagogiczna 

3) Rada Rodziców 

2. Statut określa szczegółowe kompetencje, zasady współdziałania organów zespołu oraz 

sposób rozwiązywania sporów między nimi. 

3. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które 

nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem. 

 

§ 11 

1. Dyrektor Zespołu: 

a) kieruje bieżącą działalnością  dydaktyczno –wychowawczą i opiekuńczą zespołu oraz 

reprezentuje ją na zewnątrz, 

b)  sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki ich harmonijnego rozwoju,  

c)  sprawuje nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców, 

opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, dwa  razy w roku przedstawia radzie 

pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 

d)  przewodniczy radzie pedagogicznej, realizuje uchwały rady pedagogicznej, jeżeli są 

zgodne z prawem oświatowym, niezgodne zaś wstrzymuje o czym powiadamia organ 

prowadzący zespół i organ nadzorujący, 

e)  powołuje stanowisko wicedyrektora i odwołuje z niego po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego oraz rady pedagogicznej, 

f)      zatrudnia i zwalnia nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zgodnie z 

odrębnymi przepisami, 

g)     przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom szkoły, dysponuje środkami  

określonymi w planie finansowym i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, 

 h) opracowuje arkusz organizacyjny szkoły do 21 kwietnia danego roku  każdego roku 

organowi prowadzącemu dba o powierzone mienie, 

 i) dokonuje oceny pracy nauczycieli, oceny dorobku zawodowego, wyznacza opiekuna 

stażu dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, zatwierdza plan rozwoju zawodowego, 

przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną dla nauczyciela stażysty, 

 l) podejmuje decyzje o zawieszeniu zajęć dydaktycznych z zachowaniem warunków 

określonych odrębnymi przepisami, 

ł) współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną, 

       m) prowadzi dokumentację pedagogiczną zgodnie z odrębnymi przepisami, 

n) przestrzega postanowień statutu, 

o) jest zobowiązany zapewnić bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły, 
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p) dopuszcza do użytku szkolnego zaproponowane przez nauczycieli i zaopiniowane przez 

Radę Pedagogiczną programy nauczania, 

r) wyraża zgodę na realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza 

przedszkolem, 

s)  organizuje pomoc psychologiczno- pedagogiczną w przedszkolu, 

t) przyznaje nagrody i wymierza kary pracownikom przedszkola, 

u) opracowuje projekt planu finansowego przedszkola po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

w) kontroluje spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, 

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

szczególności organizacji harcerskich 

z) współpracuje z pielęgniarką lub z higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem dentystą 

sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi, w tym udostępnia imię, 

nazwisko i numer PESEL celem właściwej realizacji tej opieki 

z) rozstrzyga spory zaistniałe na terenie zespołu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z 

zachowaniem prawa i dobra publicznego. 

z) dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli 

i pracowników nie będących nauczycielami. 

za) w przypadku nieobecności Dyrektora Zespołu zastępuje go wicedyrektor lub inny     

nauczyciel tego zespołu, wyznaczony przez organ prowadzący. 

zb) tryb powołania i odwoływania dyrektora określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. 

Prawo oświatowe. 

a) Wicedyrektor zespołu 

 Do obowiązków wicedyrektora należy: 

a) sporządzenie tygodniowego planu zajęć dydaktycznych, 

b) opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego w szkole, 

c) organizowanie zastępstw doraźnych i długoterminowych, 

d) obserwowanie zajęć lekcyjnych i innych zajęć prowadzonych przez nauczycieli według 

harmonogramu obserwacji zajęć, 

e) opracowanie harmonogramu dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły, 

f) kontrola realizacji programu nauczania wybranych przedmiotów, kontrola dokumentacji 

szkolnej (dzienniki, arkusze, kronika szkoły, dzienniki zajęć pozalekcyjnych i inne), 

g) współpraca z Radą Rodziców, 

h) opracowanie Planu Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli wspólnie z dyrektorem, 

j) współpraca przy opracowaniu projektu organizacyjnego szkoły, 

k) opracowanie harmonogramu konkursów przedmiotowych i innych imprez objętych 

kalendarzem imprez gminnych, powiatowych, wojewódzkich,    

l) sprawowanie nadzoru nad praktykami studenckimi, 

m) sprawowanie nadzoru nad przygotowaniem organizacyjnym wycieczek szkolnych i 

wyjść do najbliższego otoczenia, 

n) nadzorowanie estetyki i wystroju szkoły, 

o) nadzorowanie nad organizacją  imprez i uroczystości szkolnych, 
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p) wykonywanie poleceń dyrektora zespołu nieujętych w zakresie obowiązków, a 

wynikających z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy zespołu. 

 

§ 12 

3. Rada pedagogiczna 

a) rada pedagogiczna jest kolegialnym organem zespołu w zakresie jej statutowych zadań 

edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych, uprawnionym do wydawania aktów 

prawa na terenie zespołu,  

b) w skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w zespole.             

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone 

przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym 

przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, 

c) przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor zespołu, który prowadzi i 

przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie 

wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, 

d) zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku 

szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i 

promowania uczniów, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb, 

e) kompetencje stanowiące Rady Pedagogicznej: 

- zatwierdza plan pracy, 

- zatwierdza wyniki klasyfikacji wychowanków objętych obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym; 

- ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

- ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia 

pracy placówki,  

f) Rada Pedagogiczna opiniuje: 

- organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych  

- projekt planu finansowego 

- wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,  

- propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

wychowawczych i opiekuńczych, 

- przygotowuje zmiany statutu przedszkola, uchwala jego nowelizację; 

- podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych; 

- może występować wystąpić  z umotywowanym wnioskiem do organu prowadzącego                    

o odwołanie z funkcji dyrektora zespołu; 

- deleguje przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora; 

- opiniuje szkolny zestaw programów nauczania na dany rok szkolny; 

- opiniuje powierzenie stanowiska wicedyrektora i innych kierowniczych stanowisk w 

zespole oraz odwołanie z tych stanowisk; 

f) rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, jej posiedzenia są 

protokołowane, 
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g) protokół z zebrania Rady, wraz z listą obecności jej członków, podpisuje 

przewodniczący obrad i protokolant. 

h) protokół z zebrania Rady Pedagogicznej oraz z zebrań komisji sporządza się w terminie 

7 dni od daty zebrania i wpisuje się do księgi protokołów, która jest podstawowym 

dokumentem działalności Rady Pedagogicznej. 

i) członkowie Rady zobowiązani są do zapoznania się z jego treścią i zgłoszenia 

ewentualnych poprawek przewodniczącemu obrad do następnego posiedzenia. Rada na 

najbliższym zebraniu decyduje o wprowadzeniu zgłoszonych poprawek do protokołu. 

Przyjęcie protokołu potwierdza się podpisami członków Rady Pedagogicznej. 

j) uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 1/2 

członków rady, którzy są zobowiązani do nie ujawniania spraw będących przedmiotem 

posiedzeń rady,  

k) uchwały powinny mieć charakter aktu prawnego ( Regulamin Rady Pedagogicznej). 

 

 

§ 13 

4. Rada rodziców 

a)  w zespole działa Rada Rodziców.  

b) Rada Rodziców Przedszkola stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających 

do Przedszkola Samorządowego w Brudzeniu Dużym 

c) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów zespołu, organu 

prowadzącego zespół oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i 

opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. Rada Rodziców działa w oparciu o 

opracowany przez siebie regulamin,           

b) rodzice opiniują przedstawiony przez dyrektora projekt planu finansowego przedszkola 

szkoły, 

c) Rodzice opiniują Program Wychowawczy i Profilaktyki Zespołu, 

c) Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. 

d) Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami 

dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola ( art. 54 ust. 1). 

e) W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada może gromadzić fundusze 

z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy 

określa Regulamin Rady Rodziców. 

 

§14 

 

1. W zespole mogą działać organizacje harcerskie oraz stowarzyszenia i organizacje, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzanie i wzbogacanie 

form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej zespołu. 

2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje wyraża dyrektor 

po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii 

rady pedagogicznej. 

3. Na terenie zespołu obowiązuje zakaz działalności partii politycznych. 
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§15 

 

1. Każdy z organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w 

granicach swoich kompetencji. 

2. Organy zespołu współpracują ze sobą przy podejmowaniu ważniejszych decyzji 

dotyczących działalności zespołu. 

3. Organy zespołu planują swoją działalność na rok szkolny. Kopie planów działania 

winny być przekazane do wiadomości dyrektora zespołu nie później niż do końca września 

danego roku szkolnego. 

4. Każdy organ , po analizie planów działania pozostałych organów może włączyć się do 

rozwiązywania problemów zespołu, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej 

sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego. 

5. Organy zespołu mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebranie 

przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów. 

6. Uchwały organów zespołu prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji 

stanowiących podaje się do ogólnej wiadomości w zespole. 

7. W ramach współpracy i współdziałania pomiędzy organami zespołu: 

   1) przewodniczący zapraszają się na zebrania organów - z wyjątkiem tych zebrań Rady 

Pedagogicznej, gdzie omawiane są sprawy objęte tajemnicą rady zgodnie z art. 43 Ustawy 

z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 1991 roku Nr 95 pozycja 425 

wraz z późniejszymi zmianami). 

   2) przewodniczący organów informują się nawzajem o projektach zmian w regulaminach 

ich działalności. 

8. Wszystkie organy działające w zespole muszą ze sobą współpracować i wzajemnie się 

wspomagać mając na celu dobro dziecka i przedszkola. Działalność ich nie może 

negatywnie wpływać na życie przedszkola; 

9. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów przedszkola jest dyrektor lub 

wicedyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwości swobodnego działania 

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę 

informacji. 

10. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor Zespołu w ramach 

swoich kompetencji lub wicedyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych 

organów, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia, zgodnie z Kodeksem Pracy i 

Kodeksem Prawa Administracyjnego. 
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ROZDZIAŁ VI 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i 

uzdolnień. 

2. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3  6 lat.  

3. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 rok 

życia – w danym roku kalendarzowym kończy 3 lata i jest samodzielne. 

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25. 

5. Przedszkole jest trzyoddziałowe. 

6. Liczba dzieci w oddziałach oraz liczba oddziałów w przedszkolu uzależniona jest od 

potrzeb i możliwości finansowych organu prowadzącego. 

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

określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóźniej                 do  

21 kwietnia danego roku. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący 

przedszkole do 30 maja. 

8. Opinia zakładowych organizacji związkowych, o której mowa w punkcie 7, jest 

wydawana w terminie 10 dni od dnia otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie 

później niż do dnia 19 kwietnia danego roku.  

9. Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja 

danego roku.  

10. Opinia organu sprawującego nadzór pedagogiczny, o której mowa w punkcie § 17 pkt 9, 

jest wydawana w terminie 10 dni od otrzymania arkusza organizacji przedszkola, nie 

później niż do dnia 20 maja danego roku.  

11. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności : 

1) liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów, 

2) tygodniowy wymiar zajęć religii i  zajęć języka angielskiego  

3) liczbę pracowników ogółem, w tym liczbę nauczycieli, liczbę pracowników 

administracji i obsługi 

4) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący przedszkole (zajęcia edukacyjne i opiekuńcze, rewalidacyjne, z 

zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć 

wspomagających proces kształcenia), 

5) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów, w tym czas realizacji 

podstawy programowej w danym roku szkolnym. 

12. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 75. 

13. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada: 

1) 3 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów, 

2) pomieszczenie administracyjno – gospodarcze, 
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3) kuchnię z zapleczem i magazyn – wspólne dla przedszkola i szkoły, 

4) stołówka - wspólna dla przedszkola i szkoły, 

5) hol/szatnię 

6) pomieszczenia sanitarne, 

7) sekretariat - wspólny dla przedszkola i szkoły, 

8) gabinet wicedyrektora/pokój nauczycielski 

9) gabinet logopedy, pedagoga, psychologa - wspólne dla przedszkola i szkoły, 

10) sala terapeutyczna - wspólne dla przedszkola i szkoły, 

11) ogród przedszkolny z urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci. 

14. W szkole wprowadzono monitoring wizyjny, mający na celu zapewnienia bezpieczeństwa 

dzieciom, pracowników i wszystkich pozostałych osób przebywających na terenie szkoły 

oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami. 

1. Kamery wizyjne obejmują następujące obszary: wejścia główne do budynku, teren 

parku, plac zabaw.  

2. Rejestrator i podgląd kamer znajdują się w gabinecie dyrektora.  

3. Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 10 dni. Zasady wykorzystania zapisów 

monitoringu są określone w odrębnym dokumencie. 

15. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i 

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

zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.  

 

 

§ 17 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o 

podstawę programową wychowania przedszkolnego.  

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

3. Przedszkole może rozszerzać swoją ofertę zajęć o tzw. zajęcia dodatkowe , natomiast 

zajęcia takie jak: taniec, rytmika, zajęcia plastyczne, j. angielski znajdują się w 

podstawie programowej. Ich realizacja należy do obowiązków przedszkola.  

1) Za zajęcia dodatkowe prowadzone przez przedszkole rodzice nie ponoszą 

dodatkowych opłat. 

2)  Dyrektor, aby zorganizować prowadzenie zajęć, tzw. dodatkowych może: 

a) powierzyć prowadzenie takich zajęć nauczycielom zatrudnionym w zespole 

zgodnie z ich kompetencjami 

b) zatrudnić nowych nauczycieli, posiadających odpowiednie kompetencje do 

prowadzenia konkretnego typu zajęć; 

c) podpisać umowę z firmą zewnętrzną na prowadzenie takich zajęć ( nie 

zwalnia to dyrektora z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i 

opieki nad nimi); 

3) zajęcia dodatkowe mogą być realizowane w czasie przeznaczonym na realizację 

podstawy programowej – tak, by były dostępne dla każdego dziecka; 

4) na prośbę rodziców  mogą być organizowane inne odpłatne zajęcia dodatkowe 

w czasie poza godzinami pracy przedszkola. 
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4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo w przedszkolu, religii, gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) około 15 minut dla dzieci w wieku 3 – 4 lat. 

2) około 30 minut dla dzieci w wieku 5 – 6 lat. 

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne 

przepisy. 

6. Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych 

w integracji z uczniami pełnosprawnymi.  

 

§ 18 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, ustalony przez dyrektora 

lub wicedyrektora na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców i środowiska. 

2. Ramowy rozkład dnia zawiera: 

1) harmonogram pracy nauczycieli, 

2) godziny pracy poszczególnych oddziałów, 

3) czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla 

każdego oddziału, 

4) harmonogram zajęć dodatkowych, 

5) godziny posiłków. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględniając: 

1) potrzeby i zainteresowania dzieci, 

2) różne formy aktywności, 

3) godziny odpoczynku i relaksu w zależności od pogody, 

4) w miarę możliwości codzienne zabawy na powietrzu. 

 

§ 19 

1. Przedszkole jest czynne 10,5 godzin dziennie tj. od 6.15 do 16.45  od poniedziałku do 

piątku.  

2. Zajęcia obowiązkowe, przeznaczone na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego trwają 5 godzin dziennie, w godzinach od 7.45 – 12.45. 

3. W przedszkolu funkcjonują następujące godziny ponad czas podstawy programowej:  

4. Czas pracy przedszkola w ciągu dnia i w ciągu roku dostosowany jest do 

potrzeb w zakresie opieki, zdrowia, wychowania i nauczania dzieci.  

5. Terminy przerw w pracy przedszkola ustala organ prowadzący w wydanym przez 

siebie zarządzeniu, na wniosek dyrektora i rady rodziców. 

6. W porozumieniu z rodzicami oraz organem prowadzącym można ograniczyć liczbę 

oddziałów w okresie ferii zimowych i letnich oraz podczas dodatkowych dni wolnych 

od pracy odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków z uwagi na przerwę 

w szkole (Boże Narodzenie i Wielkanoc). 

7. Przerwy w pracy przedszkola są wykorzystywane na przeprowadzenie 
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       niezbędnych remontów i gruntownych porządków wewnątrz i na zewnątrz budynku   

przedszkola. 

8.    Za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas podstawy programowej tzn. w godz. 6.15 

– 7.45  i po godz. 12.45 rodzice wnoszą opłatę w wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą 

godzinę zegarową zajęć , co uregulowane jest w art. 14 o systemie oświaty oraz w 

Uchwale Rady Gminy nr XXXVII/264/14 z dnia 24 lutego 2014r.  

9. Rodzice zawierają umowę o świadczeniu usług dla dziecka przez przedszkole, w której 

zobowiązują się do wnoszenia zadeklarowanych opłat do dnia 10 każdego miesiąca,           

z góry. 

10. Zwrot opłaty, o której mowa w pkt 8 za nieobecność dziecka w przedszkolu odbywa 

się w formie proporcjonalnego zmniejszenia w miesiącu następującym po miesiącu, w 

którym dziecko było nieobecne 

11. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i możliwość korzystania z 

jednego, dwóch lub trzech posiłków. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia 

i wysokości stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem 

prowadzącym. 

12. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za 

każdy dzień nieobecności. 

13. Opłaty za wyżywienie i godziny ponadprogramowe w przedszkolu są pobierane z góry 

do 10-tego każdego miesiąca. 

14. Pracownicy przedszkola mają prawo korzystać z posiłków i zobowiązani są do 

pokrycia kosztów zgodnie z ustalonymi dla pracowników kosztami. 

15. Przedszkole zapewnia nieodpłatny dostęp do wody pitnej.  

16. Dyrektor powierza każdy oddział opiece: 

1) jednego nauczyciela w przypadku 5 – godzinnego czasu pracy oddziału, 

2) dwóch lub więcej w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy. 

 

§ 20 

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez 

rodziców bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców osoby 

zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo 

2. Wydanie dziecka osobom innym niż rodzice może nastąpić tylko na podstawie tylko 

pisemnego upoważnienia podpisanego przez rodzica i złożone wychowawcy lub 

wicedyrektora. 

3. Rodzice przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego 

przez upoważnioną przez nich osobę. 

4. W wyjątkowych sytuacjach dyrektor może zezwolić na odbieranie dziecka przez starsze 

rodzeństwo (które ukończyło 13 lat) na podstawie tylko pisemnego upoważnienia 

rodziców, biorąc pod uwagę uwarunkowania środowiskowe i rodzinne. 

5. Wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzenie dziecka do przedszkola było zgłoszone 

wcześniej osobiście. 
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6. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz.16.45. W przypadku nieodebrania dziecka 

z przedszkola w godzinach jego pracy, nauczyciel zobowiązany jest do powiadomienia 

telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie.  

W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji 

o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 

1 godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat o niemożności 

skontaktowania się z rodzicem.  

7. Dziecko nie może być odbierane z przedszkola przez osoby będące pod wpływem 

alkoholu. 

8. Życzenia Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez orzeczenie sądowe. 

9. Rodzice  dzieci zobowiązani są do przyprowadzania do przedszkola dzieci czystych i 

zdrowych. 

10. Dzieci, które dojeżdżają autobusem szkolnym mają zapewnioną opiekę po przyjeździe  

i przed przyjazdem autobusu. 

 

§ 21 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. 

2. Szczegółowe zasady rekrutacji dotyczące kryteriów naboru, dokumentów i procedury 

odwoławczej określa „Regulamin rekrutacji dzieci do Przedszkola Samorządowego w 

Brudzeniu Dużym”. 

 

§ 22                                                                                                                                                                                                             
1. W przedszkolu mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia 

eksperymentalne. Innowacją pedagogiczną są nowatorskie rozwiązania programowe, 

organizacyjne lub metodyczne mające na celu poprawę jakości pracy szkoły i efektywność 

kształcenia.  

2. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne. Innowacja może 

być wprowadzona w całym przedszkolu lub grupie.  

3. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich 

warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań 

innowacyjnych i eksperymentalnych.  

4. Innowacje wymagające przyznanie przedszkolu dodatkowych środków budżetowych, mogą 

być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący szkołę pisemnej zgody na finansowanie 

planowanych działań.  

5. Udział nauczycieli w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.  

6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje Rada Pedagogiczna.  

7. Uchwała w sprawie wprowadzenia innowacji może być podjęta po uzyskaniu:  

1) zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji;  

2) opinii Rady Pedagogicznej; 
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ROZDZIAŁ VII 

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY ZESPOŁU 

 

§ 23 

1. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi. 

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

z dziećmi w wieku przedszkolnym. 

3. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą 

zgodnie z obowiązującymi programami nauczania i wychowania, odpowiada za jakość 

i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa. 

4. Odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci: 

1) nie pozostawia grupy dzieci bez opieki przez wychodzenie z sali lub innego 

pomieszczenia; 

2) przestrzega, aby dzieci nie wchodziły do pomieszczeń przeznaczonych dla 

personelu; 

3) kontroluje stan sprzętu i narzędzi terenowych, usuwa wszelkie braki w miejscu, 

w którym przebywają dzieci; 

4) powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie 

przedszkola , w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu , zawiadomić 

pracownika obsługi przedszkola o fakcie przebywania osób postronnych; 

5)    w uzasadnionych przypadkach koniecznością opuszczenia sali zajęć przez 

nauczyciela dopuszcza się możliwość krótkotrwałej opieki nad dziećmi przez 

pracownika obsługi. Pracownik ten może również wspierać nauczyciela w 

czynnościach opiekuńczych zarówno w przedszkolu, jak i poza nim oraz powinien 

niezwłocznie informować nauczyciela i dyrektora o wszelkich sytuacjach 

mogących zagrażać zdrowiu i bezpieczeństwu dziecka. 

5. Do zakresu zadań nauczyciela należy: 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie z 

obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość, 

2) wspieranie rozwoju psychicznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i 

zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz podsumowywanie tych 

obserwacji 2 razy w roku szkolnym, dokumentów, a także przechowywanie 

dokumentów związanych z obserwacją i przebiegiem pracy indywidualnej z 

dzieckiem do końca roku kalendarzowego w którym dziecko rozpoczęło naukę 

w szkole, 

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 

5) współpraca ze specjalistami świadczonymi kwalifikowaną pomoc 

psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną i inną, 

6) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie 

swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, 
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7) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troskę o 

estetykę pomieszczeń, 

8) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci, 

9) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i 

nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do 

znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji 

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

10) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 

opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

11) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 

12) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i 

uchwał, 

13) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, 

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym, 

14) realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora lub wicedyrektora, a 

wynikających z bieżącej działalności placówki. 

6. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje 

kontakt z ich rodzicami w celu poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, 

ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci, włączenia ich w 

działalność przedszkola. 

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

ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji. 

8. Liczba pracowników uzależniona jest od stopnia organizacyjnego i potrzeb 

przedszkola. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych 

pracowników określają odrębne przepisy. 

9. Każdemu pracownikowi dyrektor Zespołu określa zakres obowiązków. 

1. Nauczyciele mogą w ramach stosunku pracy prowadzić zajęcia w ramach projektów i 

programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

Zajęcia te nie są wliczane do tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z 

dziećmi albo na ich rzecz.  
2. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczycielka 

zobowiązana jest: 

1) udzielić pierwszej pomocy a w razie konieczności wezwać pogotowie 

ratunkowe, 

2) powiadomić rodziców/prawnych opiekunów dziecka, 

3) niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, 

4) o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę, 

5) dyrektor jest zobowiązany powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i 

zbiorowym niezwłocznie prokuratora, organ prowadzący i kuratora oświaty, a 

w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadamia niezwłocznie państwowego 

inspektora sanitarnego. 

10. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników. 
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§ 24 

1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi (pomoc nauczyciela).. 

2. Zakres obowiązków pracowników obsługowych: 

1) zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, 

utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości, zgodnie z przepisami 

BHP, 

2) pomoc nauczyciela - spełnianie czynności opiekuńczych i usługowych w 

stosunku do wychowanków, polecone przez nauczycielkę oddziału oraz inne 

czynności wynikające z rozkładu zajęć dzieci w ciągu dnia, 

3) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie 

opieki i wychowania dzieci, 

3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy. 

4. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych pracowników. 
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ROZDZIAŁ  VIII   

           

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§ 25 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do  6 lat. 

2. W szczególnych uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

3. Dziecko sześcioletnie ma obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego 

4. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 3 są obowiązani 

dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także 

zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

5. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a 

w szczególności do : 

1) właściwie zorganizowany proces opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczny 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2) szacunek dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego, podmiotowego traktowania, 

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej, 

4) poszanowanie jego godności osobistej, 

5) poszanowanie własności, 

6) opieki i ochrony, 

7) akceptacji jego osoby, 

8) partnerskiej rozmowy na każdy temat. 

6. Wobec wychowanków na terenie placówki nie są stosowane żadne zabiegi medyczne 

oraz nie podaje się żadnych leków z uwagi na brak profesjonalnej opieki medycznej. 
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ROZDZIAŁ IX 

 

RODZICE 

 

§ 26 

1. Rodzice zobowiązani są do: 

1) przestrzeganie niniejszego statutu, 

2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców, 

3) przygotowanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez 

siebie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo, 

4) terminowe uiszczenie odpłatności za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu, 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (dłuższych 

niż 5 dni roboczych), niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i 

chorobach zakaźnych. 

6) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, 

7) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka podlegającemu 

obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, 

8) zapewnienie regularne uczęszczanie dziecka podlegającemu obowiązkowemu 

rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu na zajęcia, 

9) informowania, w terminie do 30 września każdego roku, Dyrektora Zespołu, w 

obwodzie której dziecko mieszka o realizacji rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci sześcioletnich spełnianego w sposób określony w art. 33 

ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 

2017r., poz. 59) 

10) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka 

 

§ 27 

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

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego 

rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju 

przedszkola i planów pracy w danym oddziale, 

2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w 

rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod 

udzielania dziecku pomocy, 

4) uczestniczenia w opracowaniu i modyfikacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego oraz do otrzymania kopii programu na jego 

wniosek 

5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z    

obserwacji pracy Przedszkola, poprzez swoich  przedstawicieli w  Radzie Rodziców. 
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6) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w 

osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać. 

7) wyrażania i przekazywania organom sprawującym nadzór pedagogiczny opinii na 

temat przedszkola poprzez swoich  przedstawicieli w  Radzie Rodziców. 

3. Rodzice za szczególnie zaangażowanie we wspieraniu pracy Przedszkola mogą 

otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i Rady 

Pedagogicznej. 

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

wychowawcze organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na 

wniosek rodziców lub nauczycieli. 

5. Formy współpracy przedszkola z rodzicami : 

1) zebrania ogólne, 

2) zebrania grupowe, 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem, 

psychologiem, logopedą, 

4) uroczystości (wg harmonogramu na dany rok szkolny) 

5) dni otwarte dla dzieci i ich rodziców (III/IV) 

6) zajęcia adaptacyjne dla dzieci i ich rodziców, które rozpoczną edukację w 

przedszkolu (VI/VII) 

7) kąciki dla rodziców, 

8) gazetki tematyczne, informacyjne, pedagogiczne dla rodziców. 
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ROZDZIAŁ X 

 

CEREMONIAŁ PRZEDSZKOLA 

 

§ 28 

1. Przedszkole posiada ceremoniał przedszkolny. 

2. Ceremoniał jest wewnątrzprzedszkolnym zbiorem ustanowionych i obowiązujących 

w przedszkolu norm zachowania się w czasie uroczystości.  

3. Przedstawia wykaz stałych świąt państwowych i uroczystości 

wewnątrzprzedszkolnych: 

1) Święto Odzyskania Niepodległości 

2) Rocznica Konstytucji 3 Maja 

3) Pasowanie na Przedszkolaka 

4) Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego 

4. Podczas uroczystości ujętych w punkcie 3 dzieci obowiązuje strój galowy, tj. 

dziewczynki - granatowe lub czarne spódnice, białe bluzki, chłopcy – granatowe lub 

czarne spodnie, białe koszule. 

 

§ 29 

1. Przedszkole uczy szacunku do symboli narodowych: godła, hymnu i flagi państwowej. 

Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.  

2. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny 

przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli 

narodowych.  

3. Godło państwowe umieszcza się w salach zajęć. Dzieci zapoznają się z właściwymi 

formami zachowania się wobec godła państwowego w miejscach publicznych 

(zachowanie powagi).  

4. Flagą dekorujemy budynek szkoły z okazji świąt i rocznic państwowych.  

5. W przypadku żałoby narodowej zawieszamy flagi państwowe z czarną wstęgą  przed 

budynkiem szkoły. 

6. W każdej sali znajduje się krzyż zawieszony na ścianie obok godła państwowego.  
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ROZDZIAŁ XI 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 30 

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

dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji. 

 

§ 31 

1. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej. 

§ 32 

1. Dla zapewnienia znajomości statutu poprzez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) odczytanie statutu na pierwszym zebraniu ogólnym z rodzicami, 

2) odczytanie statutu na sierpniowej radzie pedagogicznej w każdym nowym roku 

szkolnym, 

3) umieszczenie statutu na stronie internetowej, 

4) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora. 

 

§ 33 

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

sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu. 

 

§ 33 

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

2. Wnioski i skargi dotyczące działalności zespołu należy kierować do dyrektora. 

 

§ 34 

1. Odpowiedzialnym za prowadzenie gospodarki finansowej i materialnej zespołu  jest Biuro 

Obsługi Szkół Samorządowych w Brudzeniu Dużym.  

§ 35 

1. Dyrektor Zespołu ogłasza tekst jednolity statutu po wprowadzeniu przez radę 

pedagogiczną nowelizacji. 

2. Po ogłoszeniu tekstu jednolitego traci ważność poprzedni statut. 

 

§ 36 

1. Powyższy statut wchodzi w życie w dniu podjęcia uchwały nr 6/2017/18 Rady 

Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brudzeniu Dużym z dnia 07.11.2017r. 

z mocą obowiązującą  z dniem 01 września 2017r.  

2. Traci moc statut z dnia 7 września 2015r., uchwała nr 3/2015/2016. 

 

§ 37 

1. W sprawach nieuregulowanych w statucie ma zastosowanie Ustawa o Systemie 

Oświaty wraz z aktami wykonawczymi. 


