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ROZDZIAŁ I 

PODSTAWA PRAWNA 

 

 

Przedszkole działa na podstawie: 

1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych  

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 Nr 61, poz. 624 z 

późn. zm.); 

2.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 – 

tekst jednolity, z póź. zm. ); 

3.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 

170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600 z póź. zm.); 

4.Konwencja o Prawach Dziecka przyjętej przez Zgromadzenie ONZ w dniu 20 listopada 

1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120 poz. 526 z póź. zm.) 

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 

2003r. Nr 6, poz. 69 z póź. zm.); 

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad  

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,  

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013r. Nr 532); 

7.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie 

nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009, nr 168, poz. 1324); 

8.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013r.zmieniające 

rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. 14 maja 2013r. poz. 560); 

9.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r w sprawie uzyskiwania 

stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. 

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r w sprawie 

dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów 

nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników. (Dz. U. 2012, poz. 752); 



11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2012roku w sprawie  

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dladzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 

ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. 2012, poz. 982); 

12. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity z 2004 r. Dz. U. nr 

256 poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.  

13. Niniejszego dokumentu. 

 

 

ROZDZIAŁ II 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

2. Integracyjne Przedszkole Niepubliczne „KIDS WORLD”, zwane dalej  

„Przedszkolem” jest przedszkolem niepublicznym w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty  

z dnia 7 września 1991 r. ze zmianami.  

3. Siedziba Przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Wybornej 4. 

4. Założenie Przedszkola podlega wpisowi do ewidencji prowadzonej przez właściwą  

jednostkę samorządu terytorialnego.  

5. Ustalona nazwa używana przez Przedszkole w pełnym brzmieniu to:  

INTEGRACYJNE PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE 

„KIDS WORLD” 

6. Organem prowadzącym Przedszkole jest Marta Szczepańska i Kinga Dąbrowska. 

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty. 

 

ROZDZIAŁ III 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

§ 1 

1.Organami Przedszkola  są : 

Organ prowadzący 



Dyrektor 

Nauczyciele 

§ 2 

Organ prowadzący odpowiada za: 

1.kierowanie polityką kadrową Przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli, 

2.zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy, bhp i ppoż , 

3.planowanie i odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Przedszkola zgodnie 

z odpowiednimi przepisami, 

4.prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 

5.zapewnienie dzieciom optymalnych warunków rozwojowych, odpowiedzialność za życie, 

zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w Przedszkolu i poza jego terenem w czasie 

wycieczek i spacerów itp.(zgodnie z wymogami Kuratorium Oświaty i Wychowania, Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej, przepisami BHP i ppż). 

  

§ 3 

1.Dyrektor Przedszkola, wyłaniany przez organ prowadzący, kieruje bieżącą działalnością 

placówki i reprezentuje ją na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych 

w Przedszkolu nauczycieli. 

2.Zadania dyrektora są następujące: 

kieruje bieżącą działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz, 

koordynuje opiekę nad dziećmi, odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., 

organizuje administracyjną obsługę przedszkola, 

opracowanie organizacji przedszkola oraz innej dokumentacji pedagogicznej we współpracy 

z nauczycielami – zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami prawa oświatowego 

wprowadzanie zmian i uchwalanie nowej organizacji 

koordynuje współdziałania przedszkola z innymi placówkami oświatowymi oraz zapewnia 

wymianę informacji między nimi. 

ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji 

Przedszkola 

współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi 



i kontrolującymi, 

podejmowanie decyzji o przyjęciu oraz skreśleniu dziecka z Przedszkola 

Zarządzanie Przedszkolem, wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska 

przepisami prawa . 

 

§ 4 

 

Nauczyciele: 

1. Sprawują opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkola oraz stwarzają warunki dla 

ich rozwoju 

2. Zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w Przedszkolu, a także poza nim 

podczas zajęć organizowanych poza obiektem Przedszkola 

3. Prowadzą obserwację pedagogiczną, która ma na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci. Ponadto prowadzą dokumentacje tych obserwacji 

4. Przeprowadzają diagnozę gotowości do podjęcia nauki w szkole, w roku szkolnym 

poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie przez dziecko nauki w 

szkole podstawowej 

5. Zachowują właściwą jakość pracy wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej 

6. Przygotowują arkusze organizacji Przedszkola  i ramowe rozkłady dnia i przedstawiają go 

do zatwierdzenia kierownikowi i organowi prowadzącemu. 

7. Współpracują z rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i 

kontrolującymi 

8. Współpracują również ze specjalistami, którzy świadczą pomoc psychologiczno – 

pedagogiczną i opiekę zdrowotną 

9. Prawidłowo prowadzą, gromadzą i przechowują dokumentację Przedszkola 

10. Współdziałają z rodzicami a w szczególności: 

a) zapewniają bieżący przepływ informacji, 

b) organizują spotkania, 

c) informują rodziców o sprawach związanych z wychowaniem i nauczaniem ich dzieci 

11. Wykonują inne zadania wynikające z przepisów ogólnych. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 



ORGANIZACJA  PRZEDSZKOLA 

 

§ 1 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz 

2.05 oraz okresu od 24.12 (Wigilia) do 01.01(Nowy Rok) każdego roku. 

2. W razie konieczności wykonania niezbędnych remontów, modernizacji lub konserwacji 

pomieszczeń lub terenu przedszkola przewiduje się możliwość dwutygodniowej przerwy w 

okresie wakacji. Coroczny termin przerw w pracy placówki ustala dyrektor przedszkola. 

3. Przedszkole działa w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 6:40 – 18:00. 

4. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzania i odbierania dziecka osobiście lub przez 

upoważnioną osobę pełnoletnią. Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za 

bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę 

§ 2 

1. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia. Grupę żłobkową 

tworzą dzieci w wieku od 1,5 do 3 lat. 

2. Podstawową jednostką organizacyjna placówki jest oddział złożony z dzieci 

zgrupowanych z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień jak i dysfunkcji. 

3. Dopuszczalne jest łączenie podczas zabaw swobodnych dzieci 3 i 4 –letnich, 5, 6, 7–

letnich w oddziałach integracyjnych. 

4. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi od 15 –20 dzieci, w tym 3 –5 dzieci z 

niepełnosprawnością. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym nie może przekroczyć 20. 

Grupy liczą natomiast do 10 dzieci i stworzone są z dzieci urodzonych w tym samym roku. 

Wyjątek stanowi grupa żłobkowa, którą tworzą dwa roczniki.  

§ 3 

1. Organizację roku pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia, zatwierdzony przez organ 

prowadzący. 

2. Ramowy Rozkład Dnia uwzględnia wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do 

założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 

3. Nabór do Przedszkola odbywa się przez cały rok 

6. Warunkiem zapisania dziecka do Przedszkola jest wypełnienie i dostarczenie Karty 

Przedszkolaka, wpłacenie wpisowego oraz podpisanie umowy. 

7. Dzieci przyjmowane będą według kolejności zgłoszeń przy czym dodatkowo decyduje 



ilość chętnych w danej grupie wiekowej. 

§ 4 

1. Działalność Przedszkola finansowana jest przez rodziców w formie abonamentu za pobyt 

dziecka w przedszkolu oraz dotacje gminne. 

2. Abonament za przedszkole nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka. 

3. Abonament za pobyt dziecka w przedszkolu pobierany jest z góry, do 5 dnia każdego 

miesiąca.   

4. Przy zapisywaniu dziecka obowiązuje bezzwrotne wpisowe. 

5. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne wyżywienie (odpłatnie). 

 

ROZDZIAŁ V 

DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  PRZEDSZKOLA 

§ 1 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie 

Programu Wychowania Przedszkolnego wybranego z zestawów programów zatwierdzonych 

przez MEN 

2. Zajęcia dobywają się przy udziale całej grupy oraz indywidualnie 

3. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów i 

rodziców dzieci 

4. Każdy rodzic uczestniczący w zajęciach z dziećmi musi posiadać orzeczenie lekarskie 

wydane zgodnie z przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u 

ludzi 

5. W razie braku badań całą odpowiedzialnością zostają obarczeni Rodzice. 

6. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez Dyrektora Punkt Przedszkolny. Dostosowany 

jest on do wymagań zdrowotnych, higienicznych, do podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz oczekiwań rodziców. 

7. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany 

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

§ 2 

1. Przedszkole oferuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych: artystycznych i 

lingwistycznych. Zajęcia są prowadzone przez osoby kompetentne, posiadające odpowiednie 

wykształcenie 

2. Przedszkole zapewnia również działalność terapeutyczną: rehabilitację, zajęcia z logopedą, 



zajęcia z terapeutą, zajęcia z psychologiem, pedagogiem, basen. 

3. Czas trwania zajęć jest dostosowany do wieku dzieci oraz ich indywidualnych 

możliwości rozwojowych. 

 

 

ROZDZIAŁ VI 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 1 

Cele Przedszkola: 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania, które określone są w Ustawie o Systemie Oświaty z 

dnia 7 września 1991 roku oraz innych przepisach wydawanych w tej sprawie, a w 

szczególności Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego 

2. Przedszkole  realizuje cele i zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego 

rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do 

edukacji szkolnej 

3. Przedszkole, w swoich celach i zadaniach, uwzględnia dzieci niepełnosprawne z różnymi 

zaburzeniami w rozwoju: 

a) niepełnosprawne intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym 

b) dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi 

c) z cechami autystycznymi 

d) dzieci z Zespołem Aspergera 

e) dzieci z Zespołem Downa lub innymi chorobami genetycznymi 

f) z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które utrudniają funkcjonowanie dziecka 

w grupie ogólnodostępnej 

4. Głównym celem Przedszkola jest wspomaganie dzieci w rozwoju ich uzdolnień, 

wspieranie ich aktywności i ciekawości 

5. Kolejnym celem jaki realizuje Przedszkole jest budowanie systemu wartości w taki 

sposób aby dziecko umiało odróżnić co jest dobre a co złe. 

6. Przedszkole ma również na celu integracje dzieci zdrowych z chorymi. Uczy to dzieci 

akceptacji dla innych ludzi. 

 

§ 2 



Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są w ramach następujących obszarów: 

1. Zapewnienie dzieciom opieki w bezpiecznym i zdrowym otoczeniu podczas przebywania 

w Przedszkolu, 

2. Stwarzanie sy,uacji, które będą rozwijały samodzielność dziecka oraz odpowiedzialność 

za siebie i innych 

3. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, 

4. Zapoznanie dzieci z panującymi powszechnie zasadami i normami, 

5. Rozwijanie u dzieci wrażliwości estetycznej, 

6. Kształtowanie umiejętności obserwacji. 

 

§ 3 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć: 

1. Dzieci przebywające w Przedszkolu są pod opieką nauczycieli, którzy organizują im 

zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz zabawę, zgodnie z miesięcznym planem zajęć 

2. Nauczyciele są w pełni odpowiedzialni za bezpieczeństwo powierzonych im dzieci, dbają 

o to by dzieci czuły się bezpieczne zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym 

3. Dzieci będące na zajęciach dodatkowych są pod opieką osoby, która te zajęcia prowadzi 

4. Nauczyciel opuszcza grupę tylko wówczas kiedy zapewni dzieciom opiekę upoważnionej 

do tej funkcji osoby 

5. Obowiązkiem nauczyciela jest udzielenie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji 

kiedy pomoc ta jest niezbędna oraz niezwłoczne powiadomienie Dyrektora Przedszkola  oraz 

rodziców o zaistniałych symptomach bądź wypadku 

6. W przypadku stwierdzenia u wychowanka choroby w trakcie jego przebywania w 

Przedszkolu rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka. 

7. Wycieczki i spacery poza teren Przedszkola odbywają się przy udziale wymaganej 

prawnie liczbie opiekunów (1 opiekun na 10 dzieci). 

8. Przedszkole zapewnia higieniczne i bezpieczne warunki dla wszystkich osób 

przebywających na jej terenie 

9. Zarówno pracownicy jak i wychowankowie Przedszkola są ubezpieczeni, w wybranej 

przez Organ Prowadzący Przedszkole, firmie ubezpieczeniowej 

 

ROZDZIAŁ VII 

POMOC PSYCHOLOGICZNO –PEDAGOGICZNA 



 

1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej poprzez: 

 Działania diagnostyczne mające na celu indywidualizację oddziaływań 

pedagogicznych; 

 Aranżacje pracy indywidualnej z dzieckiem; 

 Realizację zajęć wspomagających rozwój dziecka; 

 Współpracę z rodzinami, udzielając fachowego wsparcia dotyczącego wychowania 

dzieci; 

 Prowadzenie na terenie przedszkola terapii pedagogicznej i logopedycznej (przez 

specjalistów); 

 Udzielanie informacji dotyczących placówek wspierających rozwój dziecka i 

pomagających rodzinie w problemach wychowawczych 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest zarówno dzieciom posiadającym 

orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieciom, co do których 

stwierdzono potrzebę objęcia ich zajęciami specjalistycznymi w przedszkolu 

 

ROZDZIAŁ VIII 

PRAWA I OBOWIĄZKI 

 

 

§ 1 

Prawa i obowiązki wychowanków 

Obowiązki wychowanków: 

1. Wychowanek Przedszkola ma obowiązek traktować z szacunkiem zarówno 

rówieśników jak i dorosłych. 

2. Wychowanek zobowiązany jest do szanowania sprzętów i zabawek znajdujących się w 

Przedszkolu. 

 

Każde dziecko uczęszczające do Przedszkola  ma zagwarantowane prawa wynikające z 

Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do: 

1. Akceptacji jego osoby oraz poszanowania jego godności osobistej. 

2. Prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo – dydaktycznego. 

3. Serdeczności i życzliwości ze strony pracowników Przedszkola. 

4. Wychowanek ma również prawo do udziału w zajęciach oraz korzystania ze wszystkich 



dostępnych specjalistów wPrzedszkolu. 

 

§ 2 

Przypadki, w których organ prowadzący może skreślić dziecko z listy wychowanków  

Przedszkola: 

1. Rodzice zalegają z opłatą zaPrzedszkole. Rodzic od momentu wezwania do zapłaty ma 2 

tygodnie na uregulowanie należnej opłaty. 

2. W szczególnych przypadkach kierownik może podjąć decyzje o skreśleniu dziecka z listy 

wychowanków Przedszkola. 

3. Rodzic może odwołać się od podjętej przez kierownika decyzji, w terminie 5 dni od 

wydania decyzji o skreśleniu wychowanka z listy. 

 

 

§ 3 

Prawa i obowiązki nauczycieli 

Obowiązki nauczycieli: 

1. W Przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele posiadający odpowiednie wykształcenie 

wymagane na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego 

2. Nauczyciel prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczą i dydaktyczną. Jest 

odpowiedzialny za jakość i wyniki swojej pracy 

3. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy oraz uczestniczy w różnego rodzaju 

formach doskonalenia zawodowego 

4. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w zakresie wychowania i edukacji 

5. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji z przebiegu nauczania, 

działalności opiekuńczej i wychowawczej 

6. Współpracuje z instytucjami i organizacjami, które działają na rzecz dziecka i jego 

rodziny 

7. Opracowuje i realizuje grupowe i indywidualne plany pracy oraz wychowania, 

uwzględniające potrzeby i możliwości dzieci. 

 

 

Prawa: 

1. Nauczyciel ma prawo do szacunku zarówno ze strony dorosłych jak i dzieci 

2. Ma prawo do wyboru metod jakimi będzie realizował program 

3. Nauczyciel ma prawo do stałego rozwoju z zakresu doskonalenia zawodowego 



4. Ma prawo do wynagrodzenia za swoją pracę oraz urlop wypoczynkowy 

5. Do praw nauczyciela należy również wolność głoszenia poglądów, które nie naruszają 

godności innych ludzi. 

§ 4 

 

Prawa i obowiązki rodziców 

Obowiązki: 

1. Rodzic zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego statutu 

2. Powinien respektować ustalenia Przedszkola 

3. Rodzic zobowiązany jest do informowania nauczycieli i Dyrektora o wszelkich sprawach, 

które mogą mieć wpływ za zachowanie dziecka 

4. Obowiązkiem rodziców jest przestrzeganie zasad określonych w umowie jakie zawarli z 

Przedszkolem. 

 

 

Rodzice mają prawo do: 

1. Zapoznania się z programem Przedszkola 

2. Uzyskiwania na bieżąco rzetelnych informacji na temat swojego dziecka 

3. Uzyskiwania porad i wskazówek jak pracować ze swoim dzieckiem w domu 

4. Wyrażania i przekazywania nauczycielom i kierownikowi swoich opinii dotyczących 

pracy Przedszkola. 

5. Zasady bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu. 

 Dziecko powinno być przyprowadzane do przedszkola w godzinach 7.30 -9.00. 

Ewentualne spóźnienia rodzice są obowiązani zgłosić telefonicznie lub poprzedniego dnia do 

wychowawczyni grupy. 

 Osoba przyprowadzająca dziecko obowiązana jest rozebrać je w szatni i osobiście 

przekazać nauczycielce grupy, do której dziecko uczęszcza lub nauczycielce dyżurującej. 

 Nauczycielka nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka 

pozostawionego przez rodziców przed furtką, wejściem do przedszkola, w szatni, przed 

zamkniętymi drzwiami wejściowymi, na placu zabaw lub posesji przedszkolnej. 

 Nauczycielka grupy ma obowiązek poinformowania rodzica/ prawnego opiekuna o złym 

samopoczuciu dziecka wskazującym na początki choroby. 

 Rodzice/prawni opiekunowie po otrzymaniu informacji o złym samopoczuciu dziecka są 

zobowiązani niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola. 



 Ubrań dziecka nie wolno spinać agrafkami ani szpilkami. 

 Ze względów sanitarnych zabrania się wchodzenia do sal w butach oraz wprowadzania 

zwierząt na teren przedszkola. 

 Rodzic/ prawny opiekun lub osoba przez nich upoważniona po przyjściu na plac zabaw, 

odbieraniu dziecka i pozostaniu na nim, ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka. 

 Pozostając na placu zabaw rodzice zobowiązani są do przestrzegania obowiązującego 

regulaminu i ustaleń przedszkola. 

 Niedopuszczalne jest, aby po odebraniu dziecka rodzic/prawny opiekun zezwalał na 

poruszanie się dziecka po terenie przedszkola bez opieki. 

 Zabrania się pozostawiania przez rodziców wózków, rowerków, motorów na terenie 

przedszkola bez nadzoru. 

 

ROZDZIAŁ IX 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 1 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola – 

dzieci, nauczycieli, rodziców. 

 

§ 2 

1. Przed zmianą Statutu organ prowadzący powinien zasięgnąć opinii organów Przedszkola. 

2. Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane przez organ prowadzący 

 

§ 3 

Statut  jest udostępniany każdemu zainteresowanemu rodzicowi przez nauczyciela i 

wywieszony w pomieszczeniu, w którym działa Przedszkole. 

 

§ 4 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu  nie mogą 

być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu. 

 

§ 5 

Zasady gospodarki finansowej i materiałowej ośrodka określają odrębne przepisy. 

 



§ 6 

Statut wchodzi w życie z dniem 01.10.2014 r. 

 


