
UCHWAŁA Nr 21/2021/2022 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. 

KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SOCHACZEWIE 

z dnia 18 maja 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia zmian w  statucie szkoły 

Na podstawie art. 72 ust. 2, 82 ust. 2 w związku z art. 102 ust. 2 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz.U.2021.0.1082) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. W Dziale III Statutu („Cele i zadania szkoły oraz sposób ich realizacji”), wykreśla się Rozdział 2 („Organiza-

cja oddziałów przedszkolnych”). 

2. Po dziale III dodaje się Dział IV Organizacja oddziałów przedszkolnych, w następującym brzmieniu: 

Dział IV Organizacja oddziałów przedszkolnych 
Rozdział 1. Informacje ogólne 

§ 16.  
1. Szkoła prowadzi oddział przedszkolny. 
2. Adres Oddziału Przedszkolnego: ul. Stanisława Staszica 106, 96-500 Sochaczew. 
3. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami 

Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. 
4. Ilekroć w Statucie jest mowa o „przedszkolu” oznacza to Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej  

nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. 
5. Dyrektor szkoły jest jednocześnie dyrektorem Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 6  

z Oddziałami Integracyjnymi im. Króla Władysława Jagiełły w Sochaczewie. 
6. Przedszkole jest placówką publiczną, tzn. prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie oparte na podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego, której czas realizacji wynosi 25 godzin tygodniowo. 
7. Przedszkole obejmuje opieką dzieci od 5 do 6 roku życia. 
8. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Miasto Sochaczew. 
9. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie. 
10. Nauczyciele pracujący w oddziale przedszkolnym zatrudniani są według zasad obowiązujących w placów-

kach nieferyjnych. 
11. W przedszkolu za zgodą organu prowadzącego może być zatrudniony pedagog, psycholog, logopeda, spe-

cjalista rytmiki lub inny specjalista. 
12. Oddział przedszkolny w szczególności: 

1) realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego; 
2) przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole. 

13. Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej. 
14. Oddział przedszkolny czynny jest pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin 

dziennie. 
15. Dopuszcza się możliwość dłuższego, odpłatnego pobytu dziecka w placówce. Wysokość opłaty ustala organ 

prowadzący. 
16. Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy progra-

mowej wychowania przedszkolnego. 
17. Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora. 
18. O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej sześciomiesięcznym uprzedze-

niem. 
19. W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym oddziale przedszkolnym w innej 

placówce. 
20. W miesiącach wakacyjnych, w których placówka prowadzi działalność dydaktyczno- wychowawczą i opie-

kuńczą do oddziału przedszkolnego mogą być przyjmowane dzieci z innych szkół. 



21. W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na piśmie  
w terminie wyznaczonym przez dyrektora w macierzystej placówce. 

22. Dzieciom i pracownikom oddziału przedszkolnego zapewnia się odpłatne wyżywienie. Wysokość stawki 
żywieniowej ustala dyrektor placówki. Nie może być ona wyższa niż wskazana w aktualnie obowiązującej 
Uchwale Rady Miasta Sochaczew. 

23. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy i zabawki o dużej wartości materialnej 
przyniesione przez dzieci do przedszkola. 

24. Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o „rodzicach” dziecka, oznacza to również prawnych opiekunów 
sprawujących opiekę rodzicielską na podstawie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego. 

Rozdział 2 Cele i zadania oddziału przedszkolnego  
§ 17.  

1. Przedszkole realizuje następujące cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty, Ustawy prawo 
oświatowe oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programo-
wej wychowania przedszkolnego: 
1) zapewnienie opieki i bezpieczeństwa wszystkim zgłoszonym do placówki dzieciom i zapewnienie  

im optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju; 
2) realizowanie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie co najmniej podstawy programowej  

w oparciu o program wychowania przedszkolnego lub programy własne pisane zgodnie z podstawą 
programową, dopuszczone do użytku przez dyrektora placówki; 

3) stymulowanie rozwoju umysłowego, moralno-społecznego, emocjonalnego oraz fizycznego zgodnie  
z możliwościami i potrzebami psychofizycznymi w warunkach poszanowania godności osobistej wy-
chowanka; 

4) kształtowanie i rozwijanie aktywności własnej dziecka w stosunku do siebie, innych ludzi oraz otaczają-
cego go świata; 

5) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 
6) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej; 
7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełno-

sprawności; 
8) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez współpracę z Poradnią Psycholo-

giczno-Pedagogiczną, psychologiem i innymi specjalistami na terenie placówki oraz instytucjami dzia-
łającymi na rzecz dzieci; 

9) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka; 
10) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 
11) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw i ćwiczeń na boisku szkolnym, a także  

w trakcie zajęć poza terenem szkoły; 
12) organizowanie nieodpłatnych lekcji religii i języka angielskiego. 

2. Celem wychowania przedszkolnego, zgodnie z podstawą programową jest: 
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych 

im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest 

dobre, a co złe; 
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych 

 i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 
4) rozwijanie umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 

możliwościach fizycznych i intelektualnych; 
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach spor-

towych; 
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umie-

jętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
8) wprowadzenie w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez mu-

zykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
9) kształtowanie poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodo-

wej) oraz postawy patriotycznej; 
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności  

i samodzielności, oraz wzbogacanie wiadomości i kształtowanie umiejętności potrzebnych w edukacji 
szkolnej. 

Rozdział 3 Sposoby realizacji zadań oddziału przedszkolnego  



§ 18 
1. Praca opiekuńczo-wychowawcza i dydaktyczna w przedszkolu prowadzona jest w oparciu o obowiązującą 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, zgodnie z przyjętymi programami wychowania przed-
szkolnego. 

2. Program wychowania przedszkolnego stanowi opis sposobu realizacji zadań ustalonych w podstawie pro-
gramowej wychowania przedszkolnego. 

3. Program wychowania przedszkolnego zawiera: 
1) szczegółowe cele edukacyjne; 
2) tematykę materiału edukacyjnego; 
3) wskazówki metodyczne dotyczące realizacji programu. 

4. Nauczyciel oddziału może: 
1) opracować program samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami; 
2) wybrać program opracowany przez innego autora (autorów); 
3) wybrać program opracowany przez innego autora wraz z dokonanymi przez siebie zmianami. 

5. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku dyrektor placówki przy której działa 
oddział przedszkolny, może zasięgać na temat programu opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowa-
nego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu. 

6. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza dyrektor. 
7. Dyrektor jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów wychowania przedszkolnego całości 

podstawy programowej. 
8. Dyrektor powierza każdy oddział przedszkolny opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej wy-

chowawcami grupy. 
9. Przedszkole zapewnia wychowankom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć 

poza przedszkolem poprzez: 
1) zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasad: 

a) co najmniej 1/5 czasu przeznacza się na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy 
niewielkim udziale nauczyciela), 

b) co najmniej 1/5 czasu dzieci spędzają na boisku, placu zabaw, na spacerze itp., 
c) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego pro-

gramu wychowania przedszkolnego, 
d) pozostały czas-2/5 czasu nauczyciel zagospodarowuje dowolnie, (w tym są czynności opiekuńcze, 

samoobsługowe, organizacyjne i inne); 
2) równomierne rozłożenie i różnorodność zajęć w poszczególnych dniach; 
3) przestrzeganie liczebności grup; 
4) odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń; 
5) oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami; 
6) umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji; 
7) oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały; 
8) zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający 

bezpośrednie wyjście na jezdnię; 
9) ogrodzenie terenu placówki; 
10) dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych dzieci, w tym dzieci niepełno-

sprawnych; 
11) zapewnianie odpowiedniej liczby opiekunów nad dziećmi uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach 

poza teren przedszkola zgodnie z obowiązującym w szkole Regulaminem wycieczek. 
12) przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy. 

§ 19  
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana i organizowana zgodnie z zapisami Działu III oraz Działu V 
Statutu szkoły. 

 
Rozdział 4 Organizacja oddziału przedszkolnego  
§ 20 
11..  Szczegółową organizację wychowania i opieki w oddziałach przedszkolnych w danym roku szkolnym 

określa arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez dyrektora. 
22..  Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący przedszkole. 
33..  Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
44..  Czas trwania innych zajęć (np. język angielski, religia, zajęcia terapeutyczne) powinien być dostosowa-

ny do możliwości dzieci. 
55..  Na realizację podstawy programowej przeznacza się 5 godzin dziennie. 



66..  W okresie zmniejszonej frekwencji dzieci dyrektor może ustalić wewnętrznie inną organizację pracy od-
działów, kierując nauczycieli do wykonywania zadań dodatkowych w placówce w czasie przeznaczonym 
na pracę dydaktyczno-wychowawczą, pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. 

77..  Terminy przerw w pracy oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej ustala organ prowadzący na 
wniosek dyrektora. 

88..  Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnie-
niem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień. 

99..  Liczebność oddziału określają przepisy wyższego rzędu. 
1100..  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przed-

szkola do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 10 lat. 
1111..  Liczbę oddziałów przedszkola ustala organ prowadzący szkołę; 
1122..  Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola jest „karta zgłoszenia dziecka"; 
1133..  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne przepisy. 
 
Rozdział 5 Czas pracy przedszkola  
§ 21 
11..  Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku zgodnie z arkuszem organi-

zacyjnym obowiązującym na dany rok szkolny zaakceptowanym przez organ prowadzący. 
22..  Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. 7:00-12:00. Godziny rozpo-

czynania i kończenia zajęć w ramach bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są corocznie ustala-
ne z rodzicami dzieci. 

33..  Przedszkole zapewnia opiekę w godzinach 12:00-17:00 wykraczającą poza realizację podstawy pro-
gramowej dzieciom, których rodzice podpisali umowę ze szkołą i którzy uiszczą stosowną opłatę zgodną 
z uchwałą Rady Miasta. 

44..  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez nauczycieli prowadzących 
oddział przedszkolny, a zatwierdzony przez dyrektora, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i hi-
gieny pracy oraz oczekiwań rodziców. Rozkład ten umieszcza się w dzienniku zajęć danej grupy i poda-
je do wiadomości rodziców. 

55..  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel prowadzący ustala szczegółowy rozkład dnia,  
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

 
Rozdział 6 Zasady rekrutacji do przedszkola  
§ 22 

11..  Rekrutacja do przedszkola odbywa się w formie elektronicznej. 
22..  W rekrutacji biorą udział dzieci, których rodzice chcą zapisać swoje dzieci do placówki. 
33..  W pierwszej kolejności do przedszkola  są przyjmowane dzieci z obwodu szkoły. Jeżeli w placówce pozostają 

wolne miejsca dyrektor podejmuje decyzję o przyjęciu dzieci spoza rejonu (po zakończonej rekrutacji). 
44..  Rodzice: 

1) wprowadzają dane dziecka do systemu rekrutacyjnego; 
2) drukują wypełniony formularz zgłoszenia; 
3) podpisany formularz składają w sekretariacie szkoły. 

55..  Decyzję o przyjęciu dziecka podejmuje dyrektor. 
66..  Postępowanie rekrutacyjne wspomagane Systemem będzie prowadzone w terminach określonych w harmo-

nogramie na dany rok szkolny. 
77..  Przydział do grup przedszkolnych dzieci kontynuujących i przyjętych na kolejny rok szkolny nastąpi po za-

kończeniu postępowania rekrutacyjnego. Organizacja grup przedszkolnych uzależniona jest od liczby i wie-
ku dzieci kontynuujących i dzieci przyjętych oraz możliwości organizacyjnych przedszkola. 

88..  Zapisy dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego odbywa się na zasadach odrębnych - kwali-
fikacja w trybie indywidualnym. W tym przypadku rodzice kandydata: 

1) pobierają formularz zgłoszenia z Systemu w sekretariacie szkoły, 
2) wypełniają go odręcznie (lub elektronicznie) i podpisany składają w sekretariacie szkoły, 
3) do formularza dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 

99..  Po zakończeniu rekrutacji rodzice dzieci przyjętych do przedszkola i dzieci kontynuujących edukację przed-
szkolną w kolejnym roku szkolnym składają do dyrektora deklarację określającą liczbę godzin korzystania 
przez dziecko ze świadczeń przedszkola i liczbę posiłków, z których będzie korzystało. 

1100..  Zmiana deklaracji może nastąpić w każdym czasie trwania roku szkolnego. 

Rozdział 7 Zadania i obowiązki nauczyciela oddziału przedszkolnego 
§ 23 

11..  Nauczyciel: 



1) planuje i prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą podsta-
wą programową i dopuszczonymi przez dyrektora programami, odpowiada za jakość i wynik tej 
pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa; 

2) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształ-
towania procesów rozwojowych oraz do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich 
własnej inicjatywy; 

3) wspiera samodzielne działania dziecka i pomaga w dostrzeganiu problemów i ich rozwiązywaniu, 
uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywanie wyborów, wspiera działania twórcze w różnych 
dziedzinach aktywności; 

4) tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról w układach interpersonalnych ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz w środowisku; 

5) inicjuje i organizuje imprezy o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekre-
acyjno-sportowym; 

6) pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości-dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń; 
7) uczy dzieci wzajemnego współdziałania i wspomagania w sytuacjach trudnych; 
8) pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podej-

mowanych zadań oraz uczy szacunku do pracy swojej i innych; 
9) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków; 
10) wnioskuje do dyrektora o dopuszczenia zestawów programów wychowania przedszkolnego; 
11) prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo-

dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym; 
12) prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Peda-

gogicznej; 
13) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych 

formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje 
nabyte umiejętności w pracy z dziećmi; 

14) prowadzi i dokumentuje obserwację pedagogiczną, mającą na celu poznanie i zabezpieczenie po-
trzeb rozwojowych dzieci zdrowych i z niepełnosprawnościami. 

15) prowadzi analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna). 
22..  Nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowa-

nia, nauczania i opieki; otaczają opieką wszystkie potrzebujące dzieci i udzielają porad i wskazówek do 
pracy rodzicom i nauczycielom. 

Rozdział 8 Wychowankowie oddziału przedszkolnego.  
§ 24 

11..  Do oddziału przedszkolnego uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie. 
22..  Na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej możliwe jest odroczenie spełniania przez 

dziecko obowiązku szkolnego, nie dłużej jednak niż o jeden rok. 
33..  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przed-

szkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego  
w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. 

44..  Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan 
zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 

55..  Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenia o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, wydają zespoły 
orzekające działające przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych. 

66..  Dziecko w przedszkolu ma wszelkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej; 
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego podmiotowego traktowania; 
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej; 
4) poszanowania jego godności osobistej; 
5) poszanowania własności; 
6) opieki i ochrony; 
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 
8) akceptacji jego osoby; 
9) indywidualnego nauczania; 
10) do korzystania z pomocy pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej i innej specjalistycznej or-

ganizowanej w przedszkolu; 
11) swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeśli nie naruszają one praw innych; 



12) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy; 
13) odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego; 
14) uczestniczenia w ogólnodostępnych zajęciach dodatkowych. 

77..  W przypadku uzyskania informacji wskazującej na prawdopodobieństwo nieprzestrzegania praw dziecka  
ze strony rodziców, dyrektor na wniosek Rady Pedagogicznej powiadamia właściwe instytucje takie jak Po-
licja lub Sąd Rodzinny. 

88..  Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 
1) szanować kolegów i wytwory ich pracy; 
2) nie oddalać się od grupy bez wiedzy nauczyciela; 
3) szanować sprzęt i zabawki znajdujące się w przedszkolu; 
4) dbać o estetykę i czystość pomieszczeń, w których przebywa; 
5) przestrzegać ustalonych zasad, zwłaszcza dotyczących bezpieczeństwa; 
6) sygnalizować złe samopoczucie i potrzeby fizjologiczne; 
7) przejawiać właściwy stosunek do rówieśników, osób starszych, wynikający z postaw respektowania 

podstawowych norm społecznych i etycznych; 
8) słuchać i reagować na polecenia nauczyciela; 

8. Nagrody i kary. 
1) dziecko za dobre zachowanie i wyróżniające się postępy w nauce może być nagrodzone: 

1) ustną pochwałą nauczyciela; 
2) pochwałą do rodziców; 
3) nagrodą rzeczową; 
4) dyplomem wzorowego przedszkolaka. 

2) dziecko może być ukarane za świadome niestosowanie się do obowiązujących zasad w przedszkolu: 
1) upomnieniem; 
2) odebraniem dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy po przedstawieniu zagrożeń, jakie stwarza; 
3) odsunięciem i pozostawieniem dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, celem 

wyciszenia. 

Rozdział 9 Prawa i obowiązki rodziców  
§ 25 
11..  Rodzice mają prawo do: 

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z planu pracy w przedszkolu; 
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka; 
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności edukacyjnych 

i wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 
5) wzbogacania zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i regionu; 
6) udziału i organizowania wspólnych spotkań z okazji uroczystości szkolnych, imprez, zajęć wycho-

wawczo-dydaktycznych, itp.; 
7) wybierania swojej reprezentacji w formie Rady Rodziców; 
8) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na te-

mat pracy przedszkola; 
9) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu nadzór pedago-

giczny opinii na temat pracy przedszkola, a zwłaszcza sposobu realizacji zadań wynikających  
z przepisów oświatowych. 

22..  Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 
1) dopełnienie czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola; 
2) przestrzeganie postanowień niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady pedagogicznej i Rady 

Rodziców; 
3) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-

dydaktycznych rodziny i przedszkola; 
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka osobiście lub przez inną pełnoletnią osobę upoważnioną pi-

semnie, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod 
wpływem środków zmieniających świadomość; 

5) terminowe odbieranie dzieci w godzinach funkcjonowania oddziału przedszkolnego; 
6) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający bezpłatny czas realiza-

cji podstawy programowej; 
7) informowanie (na piśmie) dyrektora o swojej czasowej nieobecności i ustanowionym pełnomocnic-

twie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie; 



8) przygotowanie dziecka do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie podstawowych czyn-
ności samoobsługowych - jedzenie, higiena, toaleta; 

9) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych bez konieczności podawania w przedszkolu ja-
kichkolwiek leków (nie dotyczy chorób przewlekłych); 

10) kontynuowanie zaleconych ćwiczeń terapeutycznych; 
11) bezzwłoczne informowanie wychowawcy o zmianach adresu zamieszkania i telefonu kontaktowego; 
12) zapewnienie dziecku niezbędnego wyposażenia. 

33..  Współpraca przedszkola z rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące 
formy: 
1) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub rodziców z dyrektorem, nauczycielami, spe-

cjalistami; 
2) zebrania grupowe i dni otwarte; 
3) zajęcia otwarte; 
4) imprezy środowiskowe; 
5) udział rodziców w uroczystościach; 
6) kierowanie dzieci do specjalistów (logopedy, psychologa itp.); 
7) kąciki rodziców, kąciki plastyczne, informacje grupowe. 

44..  Celem współpracy przedszkola z rodzicami jest: 
1) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i objęcie go pomocą psychologiczno- 

pedagogiczną; 
2) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniach i rozwoju; 
3) uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu działań; 
4) wzajemna pomoc w realizacji programów i planów opracowanych przez nauczycieli. 

§ 2. 

Numeracja kolejnych jednostek systematyzacyjnych Statutu zmienia się odpowiednio. 

§ 3. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

/-/ mgr Jadwiga Sikorska 
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