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Projekt
Uchwata Nr ......... ..... ..... .
Rady Gminy Stawno
z dnia .. ................. .

w sprawie

zalozenia Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 L1stawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzqdzie gminnym (Dz.U.
z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p6Zn. zm .), art. 5 L1st.5, art. 5a ust. 2, pkt.l, art. 58 ust. 1,2 i 6
ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz.U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572
z pozn.zm.) Rada Gminy Slawno uchwala co nastctpuje :
§1

I. Z dniem 1 sierpnia 2013 r. zaklada sict Przedszkole Gminne w Gwiazdowie.

2. Akt zalozycielski przedszkola
niniejszej uchwaly.

0

kt6rym mowa w ust. I stanowi zalqcznik nr 1 do

3. Przedszkolu 0 kt6rym mowa w ust. 1 nadaje sict pierwszy statut w brzmieniu okreslonym
w zalqczniku nr 2 do niniejszej uchwaly.
§2

Wykonanie uchwafY powierza sict W6jtowi Gminy Sfawno.
§3

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjctcia, z mOCq obowiqzujqcq od 1 sierpnia 2013 r.

.Itt

Za1llcznik Nr 1
do uchwaly N r ................ .
Rady Gminy Slawno
z dnia .............................. .
w sprawie zalozenia
Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

AKT ZALOZYCIELSKI
PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz<tdzie gminnym (Dz.
U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 , z p6zn.zm.) w zwiqzku z art. 5c pkt 1
oraz art. 58 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz. 2572, z poin. zm.)
z dniem 1 sierpnia 20 13r. zaklada sif(

Przedszkole Gminne w Gwiazdowie.
Przedszkole Gminne w Gwiazdowie posiada filif w Slawsku.

Slawno, dnia .......... .................... ... .

Otrzymuj<t:
1) Dyrektor Przedszkola Gmirmego w Gwiazdowie
2) Zachodniopomorski Kurator Oswiaty,
3) ala.

Zatctcznik Nr 2
do uchwaty Nr ............... ..
Rady Gminy Stawno
z dnia .............................. .
w sprawie zatozenia
Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie

STATUT

Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie
Podstawa prawna:

1. Art. 60 ustawy z 7 wrzesnia 1991 r. 0 systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z pM. zm.) .
2. Zalqcznik nr 1 do rozporzqdzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statut6w publicznego

przedszkola oraz publicznych szk61 (DzU Nr 61, poz . 624, z pM. zm.) .
3. Konwencji Praw Dziecka

przyj~ta

przez Zgromadzenie Og61ne Narod6w Zjednoczonych dnia

20 listopada 1989 r. (Dz.U . z 1991 r. Nr 120, poz. 526 z pM. zm .).

Rozdzial I
Postanowienia ogolne
§1

1. Przedszkole Gminne w Gwiazdowie, zwane dalej "Przedszkolem"
jest przedszkolem publicznym.
2. Organem prowadzqcym Przedszkole jest Gmina S+awno .
3. Organem sprawujqcym nadz6r pedagogiczny jest Zachodniopomorski Kurator Oswiaty.
4 . lIekroc w niniejszym statucie mowa jest 0 rodzicach dziecka oznacza to r6wniez prawnych
opiekun6w dziecka sprawujqcych opiekE;! rodzicielskq na podstawie prawomocnego wyroku
Sqdu Rodzinnego .
5. Przedszkole posiada filiE;! w S+awsku, kt6rej nazwa brzmi : Przedszkole Gminne w Gwiazdowie
Filia w S+awsku.

Rozdzial II
Organizacja Przedszkola
§2

1. Podstawowqjednostkq organizacyjnq przedszkola jest oddzial obejmujqcy dzieci w zblizonym
wieku, z uwzgl~dnieniem ich potrzeb, zainteresowan i uzdolnien .
2. Przedszkole czynne jest 10 godzin dziennie (630 - 16:30).
3. Filia w Slawsku czynna jest 5 godzin dziennie (8:00 - 13:00).
4. Przedszkole funkcjonuje caly rok szkolny od poniedzialku do piqtku, z wyjqtkiem przerw
ustalonych przez organ prowadzqcy.
5. Szczeg610wq organizacj~ wychowania i opieki w danym roku szkolnym okresla arkusz
organizacji przedszkola, opracowany przez dyrektora przedszkola najp6zniej do 30 kwietnia,
poprzedzajqcego rok szkolny, ktory okresla w szczeg6lnosci:
a) czas pracy poszczeg61nych oddzialow,
b) liczb~ pracownik6w przedszkola,
c) ogolnq liczb~ godzin pracy finansowanych ze srodk6w przez organ prowadzqcy
przedszkole.
6. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzqcy Przedszkole .
7. W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci Organ Prowadzqcy i Dyrektor Przedszkola mogq
ustalic wewn~trznie innq organizacj~ pracy oddzial6w.
8. Jednym oddzialem wychowankow opiekujq si~ nauczyciel i pomoc nauczyciela.
9. Ramowy rozklad dnia ustalany jest przez Dyrektora Przedszkola, na wniosek rady
pedagogicznej, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzgl~dnia on wymagania
zdrowotne, higieniczne i edukacyjne, jest dostosowany do zalozen programowych
oraz oczekiwan rodzic6w. Ramowy rozklad dnia okresla czas realizacji podstawy programowej
oraz harmonogram

zaj~c

dodatkowych, prowadzonych przez specjalistow.

10. Na podstawie ramowego rozkladu dnia nauczyciele , kt6rym powierzono opiek~ nad danym
oddzialem, ustalajq dla tego oddzialu szczeg610wy rozklad dnia z

uwzgl~dnieniem

potrzeb,

mozliwosci psychofizycznych i zainteresowan dzieci. Rozklad ten umieszcza si~ w dzienniku
zaj~c

danej grupy i podaje do wiadomosci rodzicow.

11. Terminy corocznych przerw w pracy przedszkola ustala na wniosek Dyrektora Przedszkola
Organ Prowadzqcy.
12. Zmian~ organizacji pracy przedszkola przewiduje si~ w okresie przerw urlopowych,
swiqtecznych, ferii a dotyczy to:
a) zmniejszenia liczby oddzial6w w przypadku gdy zmniejszy si~ frekwencja dzieci
w przedszkolu z uwagi na przerw~ w szkolach lub og61ny spadek liczby dzieci
w przedszkolu ,
b) duzej absencji nauczycieli (liczba dzieci w oddziale nie moze przekroczyc 25).

§3
1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie moze przekroczyc 25 os6b.
2. Dyrektor Przedszkola moze organizowac wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
w porozumieniu z Organem Prowadzqcym oraz Kuratorium Oswiaty.
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3. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom
ucz~szczajqcym

do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom , zgodnie z przepisami

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach .
4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie:
a) dziatan realizowanych podczas pracy z catq grupq - roznicowanie zadan dla okreslonych
dzieci,
b) poprzez

prac~

z danym dzieckiem w sytuacji, kiedy resztq grupy zajmie

si~

inna osoba.

5. Zaj~cia z dzieemi wymagajqcymi pomocy psychologiczno-pedagogicznej nalezy wczesniej
zaplanowae - okreslajqc przewidywane efekty, planowane dziatania oraz wymiar godzin i okres
ich realizacj i. Po
efektywnosci

zaj~ciach

podj~tych

indywidualnych z dzieckiem nalezy przeprowadzie badanie

dziatan .

§4
1. Organ Prowadzqcy przedszkole przeprowadza

rekrutacj~

w oparciu 0

zasad~

petnej

dost~pnosci.

2. Podstawq zgtoszenia dziecka do przedszkola jest "Karta zgtoszenia dziecka" .
3. Wsrod dzieci mogq bye dzieci z alergiq pokarmowq.
4. Nabor dzieci do przedszkola odbywa si~ wedtug okreslonych zasad , w terminie okreslonym
przez Organ Prowadzqcy.
5. Rodzice (prawni opiekunowie) osobiscie przyprowadzajq i odbierajq dzieci z przedszkola .
6. Rodzice (prawni opiekunowie) mogq upowaznie pisemnie do odbioru dziecka

osob~

petnoletniq, zapewniajqcq petne bezpieczeristwo dziecku . Upowaznienie zamieszczone jest
w "Karcie zapisu dziecka do przedszkola" .

§5
1. Godzina pracy nauczyciela z dzieemi w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zaj~e dodatkowych powinien bye dostosowany do mozliwosci rozwojowych
dzieci i wynosie:
a) w przypadku dzieci w wieku 2,5 - 4 lat - okoto 15 minut,
b) w przypadku dzieci w wieku 5 - 6 lat - okoto 30 minut.
3. Przedszkole prowadzi

dokumentacj~

przebiegu nauczania i dziatalnosci wychowawczej.

4. W ostatnim roku pobytu dziecka w przedszkolu przeprowadza

si~ analiz~

gotowosci do nauki

w szkole (diagnoza przedszkolna).
§6

1. Dyrektor w porozumieniu z Organem Prowadzqcym Przedszkole oraz Rad q Pedagogicznq
moze podjqe decyzj~ 0 skresleniu dziecka z listy dzieci, ucz~szczajqcych do przedszkola
w

nast~pujqcych

przypadkach :

a) nieusprawiedliwionej nieobecnosci dziecka trwajqcej ponad dwa tygodnie ;
b) nieprzestrzegania przez rodzicow postanowien niniejszego statutu;
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c) stalych, agresywnych zachowan dziecka zagrazajqcych zdrowiu i zyciu pozostalych
wychowank6w.

2. Skreslenie

nast~puje na podstawie decyzji Dyrektora Przedszkola.

Rozdziaf III
Cele i zadania przedszkola
§7

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikajqce z Ustawy

0

Systemie Oswiaty oraz wydanych

na jej podstawie akt6w wykonawczych a w szczeg6lnosci:
a)

zapewnia opiek~, wychowanie i nauczanie w atmosferze akceptacji i bezpieczenstwa;

b)

zapewnia wszystkim dzieciom pelny rozw6j umyslowy, moralno-spoleczny, emocjonalny
oraz fizyczny zgodnie z ich mozliwosciami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach
poszanowania godnosci osobistej z wykorzystaniem wlasnej inicjatywy dziecka;

c)

realizuje nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstawy programowej zgodnie
z Ustawq 0

Systemie Oswiaty, w oparciu 0

program wychowania

przedszkolnego

oraz programy autorskie pisane zgodnie z podstawq programowq;
d)

zapewnia

organizacj~

zaj~6

dodatkowych, z

uwzgl~dnieniem

w szczeg61nosci potrzeb

i mozliwosci rozwojowych dzieci ;
e)

ksztaltuje

umiej~tnos6

wsp6lzycia i wsp6ldzialania w zespole niejednorodnym; uczy poczucia

odpowiedzialnosci za drugiego czlowieka;

f)

umozliwia dzieciom wychowanie w poczuciu przynaleznosci narodowej; etnicznej;

j~zykowej

i religijnej;
g)

wspomaga indywidualny rozw6j dziecka oraz wsp6ldziala z rodzinq w przygotowaniu
do nauki w szkole;

h)

udziela

dzieciom

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej

poprzez

wsp6lprac~

z Poradniq Psychologiczno - Pedagogicznq, psychologiem i innymi specjalistami na terenie
plac6wki oraz instytucjami dzialajqcymi na rzecz dzieci;
wiedz~ 0

i)

konsekwentnie przestrzega praw dziecka oraz upowszechnia

tych prawach ;

j)

zapewnia wychowankom bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania opieki;

k)

przedszkole zapewnia wychowankom prawo do wlasciwie zorganizowanego procesu
opiekunczo-edukacyjnego,

I)

zapewnia

organizacj~

pelnego wyzywienia w przypadku calodniowego pobytu dziecka

w przedszkolu i sniadania w przypadku

pi~ciogodzinnego

pobytu dziecka w przedszkolu.

§8

1. Celem wychowania przedszkolnego , zgodnie z podstawq programowq, jest wspomaganie

i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym pOlencjalem i mozliwosciami
rozwojowymi w relacjach ze srodowiskiem spoleczno-kulturowym i przyrodniczym.
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2.

Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest na podstawie programu wychowania
przedszkolnego, zatwierdzonego przez MEN i wybranego sposr6d innych
Pedagogicznq.

Istnieje

r6wniez

moz/iwosc

pracy

na

podstawie

przez Rad~

programu

wlasnego

zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa .
3.

Szczeg610we zadania przedszkola i spos6b ich realizacji ustalany jest w planie rocznym
lub programie rozwoju przedszkola i w miesi~cznych planach pracy poszczeg61nych oddzial6w
przedszkolnych.

4. Przedszkole sprawuje opiek~ nad dziecmi, dostosowujqC metody i sposoby oddzialywan
do wieku, zainteresowan i mozliwosci rozwojowych dziecka, potrzeb srodowiskowych
z uwzgl~dnieniem istniejqcych warunk6w lokalowych, a w szczeg6lnosci:
a) zapewnia bezposredniq i stalq opiek~ nad dziecmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zaj~c poza terenem przedszkola ;
b) zapewnia dzieciom peine poczucie bezpieczenstwa pod kazdym wzgl~dem;
c) stosuje w swoich dzialaniach przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy, nauki oraz przepisy
przeciwpoza rowe ;
d) opiek~ nad dziecmi w czasie zaj~c w przedszkolu oraz poza przedszkolem sprawuje
nauczyciel;
e) organizacja

wycieczek,

z Regulaminem
f)

pobyt

poza

budynkiem

przedszkola

przebiega

zgodnie

organizacji wycie czek, spacerow i zabaw.

wsp61pracuje z osrodkami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi ,
zapewniajqc, w

miar~

potrzeb , konsultacje i pomoc .

§9
1.

Liczb~

nauczycieli w poszczeg61nych oddzialach co roku zatwierdza Organ Prowadzqcy.

2. Nauczyciele zatrudniania Sq w przedszkolu zgodnie z przepisami okreslajqcymi wymagane
kwalifikacje.
3. W miar~ mozliwosci organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciqglosci pracy wychowawczej
i jej skutecznosci nauczyciele prowadzq sw6j oddzial przez wszystkie lata pobytu dzieci tego
oddzialu w przedszkolu.
4. Kazda grupa wiekowa ma do dyspozycji sal~ dziennego pobytu, lazienk~, szatni~ dzieci~cq.
5. W

czasie

pobytu

w

ogrodzie

zaj~cia

i zabawy

poszczeg61nych

grup

odbywajq si~

na wyznaczonych terenach ze sprz~tem zabawowym, wyzwalajqcym aktywnosc ruchowq
dzieci .

ROZDZIAl IV
Organa przedszkola
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§ 10
Organami przedszkola Sq:
a) Dyrektor Przedszkola ,
b) Rada Pedagogiczna ,
c) Rada Rodzic6w .

§ 11
1. Dyrektor przedszkola zatrudniany i zwalniany jest przez Organ Prowadzqcy.
2. Dyrektor Przedszkola powierza stanowisko wicedyrektora przedszkola do spraw Filii w
Stawsku i odwotuje z niego po zasi~gni~ciu opinii Organu Prowadzqcego i Rady
Pedagogicznej .
3.

Dyrektor ustala zakres kompetencji wicedyrektora Przedszkola .

4. Dyrektor kieruje biezqcq dzialalnosciq Przedszkola, w tym pedagogicznq i reprezentuje
je na zewnqtrz.
5. Do obowi~zk6w Dyrektora nalezq takze:
a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwal, podj~tych w ramach
kompetencji stanowiqcych ;
b) wykonywanie czynnosci zwiqzanych z awansem zawodowym nauczycieli, zgodnie
z obowiqzujqcymi przepisami ;
c) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola na dany rok szkolny ;
d) wsp61praca z rodzicami , organem prowadzqcym, instytucjami nadzorujqcymi
i kontrolujqcymi , a takze ze srodowiskiem lokalnym ;
e) udziat w opracowywaniu Regulaminu Pracy oraz innych regulamin6w

0

charakterze

wewn~trznym ;

f) koordynacja wsp6tdzialania organ6w przedszkola , zapewnienie im swobodnego dzialania

zgodnie z prawem oraz wymiany informacji mi~dzy nimi ;
g) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej : plany pracy, plany nadzoru pedagogicznego ,
statut, kontrola pracy pedagogicznej i prowadzenia dokumentacji grupowej nauczycieli ,
zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami .
4. Dyrektor sprawujqc nadz6r pedagogiczny nad wszystkimi zaj~ciami prowadzonymi
w przedszkolu, wykonuje w szczeg61nosci nast~pujqce zadania :
a)

planuje,

organizuje

i

przeprowadza

diagnoz~

i

ocen~

efektow

dziatalnosci

dydaktycznej, wychowawczej i opiekurlczej przedszkola ;
b)

decyduje

0

doborze technik i narz~dzi diagnostycznych wykorzystywanych przy

dokonywaniu diagnozy i oceny;
c)

co najmniej dwa razy w roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru
pedagogicznego ;
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d)

opracowuje program rozwoju plac6wki , okreslajqcy zadania sluzqce doskonaleniu
jakosci pracy plac6wki i terminy ich realizacji;

e)

wspomaga nauczycieli w osiqganiu wysokiej jakosci pracy oraz inspiruje ich
do podejmowania innowacji pedagogicznych;

f)

wspomaga rozw6j zawodowy nauczycieli w szczeg61nosci przez organizowanie
szkoleri, narad i konferencji oraz poprzez systematycznq wsp6lprac~ z plac6wkami
doskonalenia zawodowego nauczycieli;

g)

gromadzi informacje

0

pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie

z odr~bnymi przepisami oraz gromadzi informacje niezb~dne do planowania
doskonalenia zawodowego nauczycieli ;
h)

moze wsp61dzialae ze szkolami wyzszymi oraz z zakladami ksztakenia nauczycieli
w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych .

§ 12
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego
statutowych zadari dydaktycznych, wychowawczych i opiekuriczych .
2. W sklad Rady Pedagogicznej wchodzq wszyscy nauczyciele pracujqcy w Przedszkolu .
W zebraniach Rady Pedagogicznej mogq uczestniczye z glosem doradczym osoby zapraszane
przez przewodniczqcego za zgod q lub na wniosek Rady Pedagogicznej .
3. Przewodniczqcym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola .
4. Rada Pedagogiczna dziala na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu , kt6ry nie moze
bye sprzeczny z niniejszym statutem i obowiqzujqcymi przepisam i.

§13
1. Rada Rodzic6w jest spolecznie dzialajqcym organem na rzecz przedszkola ;
2. Wsp61dziala z nauczycielami w celu ujednolicenia oddzialywari na dzieci przez

rodzin~

i przedszkole .
3. Uczestniczy w zyciu przedszkola , przyczyniajqc

si~

do podnoszenia jakosci pracy

przedszkola i zaspakajania potrzeb dzieci.
4. Rada Rodzic6w tworzy i uchwala regulamin swojej dzialalnosci . Regulamin Rady Rodzic6w
nie moze bye sprzeczny ze Statutem Przedszkola.
5. W posiedzeniach Rady Rodzic6w uczestniczye moze z glosem doradczym Dyrektor
Przedszkola.
6. W posiedzeniach Rady Rodzic6w uczestniczye mogq w roli obserwatora czlonkowie Rady
Pedagogicznej.
§14
1. Wsp61dzialanie organ6w przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunk6w
rozwoju wychowank6w oraz podnoszenie poziomu rozwoju przedszkola.
2. Ustala

si~ nast~pujqce

zasady wsp61dzialania poszczeg61nych organ6w przedszkola :
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a) kazdy z nich dziata i podejmuje decyzje w ramach swoich kompetencji okreslonych
w

Statucie Przedszkola ,

b) kazdy z nich na biezqco wymienia informacje 0

podejmowanych

planowanych

dzialaniach lub decyzjach .
3.

Wszelkie spory pomi~dzy Rad q Pedagogicznq a Rad q Rodzic6w rozstrzyga Dyrektor drogq
rozm6w i negocjacji ze stronami , uwzgl~dniajqc ich ustawowe kompetencje.

4.

W przypadku sporu pomi~dzy Dyrektorem a pozostalymi organami przedszkola strony mogq
zwr6cic si~ 0 pomoc w jego rozwiqzaniu, w zaleznosci od przedmiotu sporu, odpowiednio do
organu prowadzqcego lub organu sprawujqcego nadz6r pedagogiczny.

Rozdziaf V
Wychowankowie Przedszkola
§ 15
1.

Do przedszkola ucz~szczajq dzieci w wieku przedszkolnym.

2.

Dziecko w przedszkolu ma prawa wynikajqce z Konwencji 0 Prawach Dziecka,
a w szczeg61nosci prawo do:
a) akceptacji takim jakie jest;
b) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;
c)

opieki i ochrony;

d) wlasciwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczenstwa
i pracy

umyslowej

odpowiadajqcego

jego

potrzebom,

zainteresowaniom

i mozliwosciom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju;
e) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, zyczliwego i podmiotowego traktowania;
f)

ochrony przed wszelkimi formami wyrazania przemocy fizycznej bqdz psychicznej;

g) ochrony i poszanowania jego godnosci osobistej oraz wlasnosci;
h) doswiadczania

konsekwencji

wlasnego

zachowania

(ograniczonego

wzgl~dami

bezpieczenstwa wtasnego i innych);
i)

aktywnego ksztaltowania kontakt6w spotecznych i otrzymania w tym pomocy;

j)

odkrywania, pobudzania i wzmacniania wlasnego potencjalu tw6rczego;

k) zyczliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
3. Obowiqzki dziecka :
a) wykonywanie polecen nauczyciela;
b) przestrzeganie zasad obowiqzujqcych w przedszkolu;
c)

czynne uczestniczenie w zyciu przedszkola ;

d) poszanowanie i akceptacja innych dzieci ;
e) poszanowanie sprz~tu, przybor6w, zabawek swoich i innych dzieci;
f)

przyswajanie i stosowanie form grzecznosciowych;
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g) utrzymywanie porzqdku wokol siebie ;
h) szanowanie wytworow innych dzieci;
i)

zachowanie bezpieczenstwa podczas zabawy.

§16

1. W przedszkolu nie mogq bye stosowane wobec wychowankow zadne zabiegi medyczne
( z wyjqtkiem udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej).
2. 0 zaobserwowanych, niepokojqcych sygnalach dotyczqcych zdrowia dziecka nauczycielka
danego oddzialu niezwlocznie powiadamia rodzicow.
3. Po kazdorazowej chorobie dziecka rodzice Sq zobowiqzani do przedstawienia nauczycielce
danego oddzialu zaswiadczenia lekarskiego, ze dziecko jest zdrowe i moze ucz~szczae
do przedszkola.
§17

1. Osoby upowaznione odbierajq dziecko z przedszkola i potwierdzajq w dzienniku jego odbior
wlasnor~cznym

podpisem.

2. Dziecko musi bye przyprowadzone do budynku przedszkola i oddane pod

opiek~

pracownikowi

przedszkola.
3. Rodzice wyrazajq pisemnq zgod~ na badania przez specjalistow.
4. Rodzice wyrazajq

zgod~

na wyjazd dzieci -

wycieczk~

i udzial w imprezach poza terenem

przedszkola .
§18

1. Wszyscy pracownicy przedszkola Sq zobowiqzani do :
a) jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodzicow niezaleznie od ich pochodzenia,
stanu majqtkowego, wyznania itp .;
b) prezentowania wzoru kultury osobistej i taktu ;
c)

przestrzegania praw dziecka okreslonych w niniejszym statucie.

2. W razie otrzymania informacji wskazujqcej na prawdopodobienstwo nieprzestrzegania praw
dziecka ze strony rodzicow (opiekunow) Dyrektor przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej
powiadamia wlasciwe instytucje .

§ 19
Wychowankowie mogq bye ubezpieczeni od

nieszcz~sliwych

wypadkow.

Rozdziat VI

Rodzice - prawa i ObOWiqZki
§ 20
9

1. Do podstawowych obowictzk6w Rodzic6w (prawnych opiekun6w) dziecka nalezy:
a) przestrzeganie niniejszego Statutu ;
b) respektowanie

uchwa~

Rady Pedagogicznej;

c) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upowaznionq przez
rodzic6w pe~noletniq osob~ , zapewniajqcq dziecku pe~ne bezpieczenstwo;
d) informowanie

0

przyczynach nieobecnosci dziecka w przedszkolu .

2. Rodzice majq obowiqzek poinformowania na pismie
Dyrektora

0

organ prowadzqcy przedszkole lub

swojej czasowej nieobecnosci i ustanowionym notarialnym pe~nomocnictwie

w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.
3. Rodzice dziecka podlegajqcego obowiqzkowi szkolnemu Sq zobowiqzani dope~nic czynnosci

zwiqzanych ze zg~oszeniem dziecka do przedszkola , a takze zapewnic regularne ucz~szczanie
dziecka na zaj~cia.

§ 21
1. Rodzice majct prawo do:
a) zapoznania si~ z programem oraz zadaniami wynikajqcymi z programu rozwoju przedszkola
i plan6w pracy w danym oddziale;
b) uzyskania na biezqco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka ;
c) uzyskiwania porad i wskaz6wek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudnosci
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy ;
d) wyrazania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosk6w z obserwacji i opinii
na temrlt pracy przedszkola ;
e) wyrazania i przekazywania opin ii na temat pracy przedszkola organowi prowadzqcemu
i sprawujqcemu nadz6r pedagogiczny.

§ 22
1. Formy
a)

wsp6~pracy

z rodzicami / prawnymi opiekunami dziecka :

konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami , specjalistami
w zaleznosci od potrzeb ;

b)

zebrania i dni otwarte ;

c)

spotkania grupowe;

d)

uroczystosci i spotkania okolicznosciowe;

e)

spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) , cz~onkami rodziny wYkonujqcymi
ciekawe zawody ;

f)

tablica og~oszen i wystawy prac dzieci .

2. Cz~stotliwosc spotkan rodzic6w i nauczycieli poswi~conych wymianie informacji i dyskusji
na tematy wychowawcze zalezy od nauczyciela prowadzqcego oddzia~ i od rodzic6w,
z zastrzezeniem , iz sta~e zebrania z rodzicami odbywajq si~ nie rzadziej niz dwa razy w roku
szkolnym
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3. Celem wspo~pracy przedszkola z rodzicami jest:
g) pomoc w rozpoznawaniu mozliwosci rozwojowych dziecka i podj~ciu wczesnej
interwencji specjalistycznej ;
h) systematyczne informowanie

0

dziecku, jego zachowaniach i rozwoju ;

i)

uzgadnianie wspolnie z rodzicami kierunkow i zakresu dzia~an ;

j)

wzajemna pomoc w realizacji programow, planow i systemow opracowanych przez
nauczycieli.

Rozdzial VII

Pracownicy Przedszkola
§ 23
1. W przedszkolu zatrudnieni Sq pracownicy administracyjni i

2.

obs~ugi.

Ich podstawowym zadaniem

jest dbanie 0 bezpieczenstwo i zdrowie dzieci oraz zapewnienie sprawnego

dzia~ania

przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w

~adzie

Szczego~owy

i czystosci.

zakres obowiqzkow tych pracownikow ustala Dyrektor przedszkola w oparciu

o obowiqzujqce przepisy.
3.

Liczb~

pracownikow i

liczb~

nauczycieli, w tym nauczycieli specjalistow, co roku zatwierdza

Organ Prowadzqcy w arkuszu organizacji przedszkola.

§ 24
1. Nauczyciel

prowadzi

prac~

dydaktyczno-wychowawczq

opiekunczq

zgodnie

z obowiqzujqcymi programami nauczania, odpowiada za jakose i wynik tej pracy, szanuje
god nose dziecka i respektuje jego prawa . Stosuje tworcze i nowatorskie metody nauczania.
Wspo~pracuje

z domem rodzinnym dziecka.

2. Nauczyciel odpowiada za bezpieczenstwo i zdrowie powierzonych mu wychowankow.
3. W sytuacjach wyzszej koniecznosci nauczyciel moze pozostawie dzieci pod opiekq innej
doros~ej

osoby zatrudnionej w przedszkolu.

4. Nauczyciel

tworzy

warunki

wspomagajqce

rozwoj

dzieci

oraz

ich

zainteresowania

i zdolnosci , dqzy do ksztaftowania procesow rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci
poprzez wykorzystanie ich

w~asnej

inicjatywy.

5. Nauczyciel wspiera samodzielne dzia~ania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemow
rozwiqzywania ich , uczy zasad post~powania , umozliwia dokonywanie wyborow, wspiera
dzia~ania

tworcze w roznych dziedzinach aktywnosci .

6. Nauczyciel uczy dzieci wzajemnego
Prowadzi

zaj~cia

wspo~dzia~ania

wspomagania w sytuacjach trudnych .

z zakresu empatii.

7. Nauczyciel tworzy okazje do peinien ia przez dziecko rMnych rol w ukiadach interpersonalnych
ze szczegolnym zwroceniem uwagi na rol~ dziecka w rodzinie , grupie przedszkolnej oraz
w srodowisku .
11

8. Nauczyciel pomaga dziecku w budowaniu systemu wartosci.
9. Nauczyciel

pomaga

wywiC\.zywanie

si~

dzieciom
z

w

rozwijaniu

podejmowanych

odpowiedzialnosci

zadan

oraz

uczye

poprzez

szacunku

do

samodzielne
pracy

swojej

i innych.
1D.W pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciel wsp61pracuje ze specjalistami, swiadczC\.cymi
pomoc psychologiczno-pedagogicznC\., opiek~ zdrowotnC\. oraz innC\., wymaganC\.

w danym

przypadku.
11 .Nauczyciel planuje i prowadzi prac~ dydaktycznC\., wychowawczC\.

opiekunczct; gromadzi

dokumentacj~ swojej pracy, ponosi odpowiedzialnose za jej jakose.

Prowadzi dziennik zaj~e przedszkola, w kt6rym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo
dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym . Dziennik jest zapisem pracy
dokonanej. Wpisu dokonuje si~ codziennie po skonczeniu zaj~e. Do zapisu motna czynie
adnotacje watne dla pracy wychowawczo - dydaktycznej . Nauczyciel prowadzi dokumentacj~
oddzialu zgodnie z obowiC\.zujC\.cymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej .
12.Nauczyciel prowadzi i dokumentuje obserwacje pedagogiczne, majC\.ce na celu poznanie
i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
13. Nauczyciel prowadzi prac~ wyr6wnawczC\. z wychowankami i odpowiednio jC\. dokumentuje.
14.Nauczyciele planujC\. i realizujC\. prac~ dydaktyczno - wychowawczC\. poszczeg61nych oddzial6w,
z

uwzgl~dnieniem

wytycznych zawartych

w programie

rozwoju

przedszkola oraz sc\.

odpowiedzialni za jej jakose.
15. Nauczyciel stosuje tw6rcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w scislej wsp61pracy
z domem rodzinnym dziecka.
16. Nauczyciel

systematycznie

podnosi

swoje

kwalifikacje

zawodowe

poprzez

aktywne

uczestnictwo w r6znych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wytsze stopnie
awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiej~tnosci w pracy z dzieemi.
17. Nauczyciel rna prawo do:
a) opracowania wlasnego programu edukacyjnego, kt6ry po zaopiniowaniu

zatwierdzeniu

przez Rad~ PedagogicznC\. moze bye realizowany na terenie plac6wki;
b)

udzialu w szkoleniach organizowanych w plac6wce;

c) decydowania

0

doborze pomocy dydaktycznych, programu nauczania i metodach pracy;

d) korzystania ze sprz~tu i urzC\.dzen wspomagajC\.cych prac~ ;
c)

korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora,
opiekuna statu i Rady Pedagogicznej.

§ 25
W razie nieobecnosci Dyrektora, wyznacza on sposr6d czlonk6w Rady Pedagogicznej zast~pc~
pelniClcego obowiC\.zki Dyrektora.
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§ 26
1. Pomoc nauczyciela wykonuje wszystkie polecenia Dyrektora i Organu Prowadzqcego
przedszkole.
2. Pomoc nauczyciela wsp6tpracuje z nauczycielem przydzielonej grupy, nie udziela informacji
rodzicom na temat dzieci Uest to wytqcznie zadanie nauczyciela) .
3. Do szczegOtowych obowictzkow pomocy nauczyciela nalezy:
a) spetnianie czynnosci opiekunczych i obstugowych w stosunku do dzieci przydzielonej grupy;
b) w wyjqtkowych sytuacjach pomoc nauczycielkom pozostatych oddziat6w na terenie plac6wki
a takze podczas wycieczek i zabaw w ogrodzie;
c) pomoc nauczycielowi w dekorowaniu sali, przygotowaniu wystaw plastyczno-konstrukcyjnych;
d) podejmowanie

przedsi~wzi~c

zapobiegajqcych powstawaniu strat i szk6d w mieniu, a takze

zapewniajqcych sprawne ich ograniczenie lub

likwidacj~ ;

e) przestrzeganie przepis6w sanitarno-higienicznych, BHP i przeciwpozarowych ;

f) terminowe wykonywanie badan okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami;
g) wykonywanie innych zadan zleconych przez przetozonych ;
h) codzienne podpisywanie listy obecnosci , wyjscia w czasie pracy uzgadniac kazdorazowo
z przetozonym ;
i) odpowiedzialnosc materia Ina za

sprz~t

i materiaty w przydzielonym oddziale .

4. Pomoc nauczyciela rna prawo do:
a) korzystania ze

sprz~tu

i urzqdzen wspomagajqcych

prac~ ;

b) korzystania ze srodk6w ochrony osobistej i odziezy ochronnej ;
c) wsp6tdziatania z nauczycielem ;
d) udziatu w szkoleniach organizowanych w plac6wce, dotyczqcych jego funkcji;
e) bezpiecznych i higienicznych warunk6w pracy.

Rozdzial VIII
Postanowienia koncowe
§ 27
1. Statut obowiqzuje w r6wnym stopniu wszystkich cztonk6w spotecznosci przedszkolnej:
nauczycieli, pomoce nauczycieli , rodzic6w i dzieci .
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj~ zgodnie z odr~bnymi przepisami.
3. Przedszkole uzywa piecz~ci urz~dowej zgodnie z odr~bnymi przepisami .
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§ 28
Regulaminy dzialalnosci uchwalone przez organy dzialajqce w przedszko lu nie mogq bye
sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
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UZASADNfENIE

Powotanie Przedszkola Gminnego w Gwiazdowie z Fili'l w Slawsku jest uzasad nione, gdyz
na terenie gminy, poza Punktem Prz dszkolnym w Boleszewie, nie fu nkcjonujq zadne formy
wychowania przedszkolnego . Zaspokajaj'lc potrzeby spolecz ne gminy w zakresie edukacji
przedszkolnej, zapewni si~ rodzinom, maj'lcym dzieci w wieku ad 2,5 do 6 tat, dost~p
do przedszkola w poblizu miejsca zamieszkania, co znacznie poprawi ich standard Zycia. Ponadto,
wczesna edukacja to najefektywniejszy spos6b wyrownywania szans edukacyjnych dzieci ze wsi
i przygotowania do podj~cia nauki w szkole.
Zapewnienie edukacji publicznej oraz zaktadanie i prowadzenie publicznych przedszkoli
jest zadaniem wlas nym gminy, ktore rea lizuje stosownie do postanowien ustawy 0 samorz(ldzie
gminnyrn i 0 systemie o Swiaty.
Utworzenie i prowadzenie Przedszkola stalo si~ mozliwe dzi~ki wspo-ltinansowaniu
ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego Na okres dwoch lat Gmina S!awno otrzymala
dotacj~ w \"''Wocie 1.182.502,80 z1 z Wojewodzkiego Urz~du Pracy w Szczecinie. Dotacja
przeznaczona zostanie na adaptacj~ pomieszczen, zakup kompletnego nowego wyposazenia
pomieszczen i placow zabaw, wyzywienia, zatrudnienie personelu oraz realjzacj~ zaj~c
dodatkowych. Gmina S13wno zapewni odpowiednie warunki lokalowe poprzez wykonanie prac
remontowych i adaptacyjnych w budynku po bylej Szkole Pod sta wowej w Gwiazdowie
i samodLielnym budynku Szkoly Podstawowej w Slawsku .
Dzieci w wieku przedszkolnym z miejscowosci z obwodu SP w Zukowie i SP w Slawsku,
w tym podlegaj'lce obowi'lzkowi przedszkolnemu, b~dq mialy w nowo powstalym przed szkolu
bardzo dobre warunki lokalowe, opiekuncze i edukacyj ne. Przedszkole \Ii Gwiazdowie
funkcjonowac b~dzie w wymiarze 10 godzin dziennie, a Filia w Slawsku 5 godzin, z moZliwosc iq
wydluzenia czasu funkcjonowania. Przedszkole dzialajqce w petnym wymiarze stanowi
altematywnq i bogatq ofert~ dla dzieci z oddziaftl przedszkolnego. Oprocz zaj~c prz w idzianych
w podstawie programowej planowane Sq zaj~cia dodatkowe - j~zyk angielski, logopedia,
gimnastyka korekcyjna, rytmjka i wycieczki edukacyjne
Przedszkole b~dzie nadzorowane przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oswiaty.
Zatrudniona zostanie kadra nauczycielska z odpowiednim wyksztakeniem i przygotowaniem,
przede wszystkim ze zlikwidowanej Szkofy Podstawowej w Gwiazdowie.

