Uchwala Nr LXVI/50/2010
Rady Gminy w Bircry
z dnia 28 lipca 2010 roku
w sprawie utwoŹenia Przedszkola Samorządowego i wlączenia go w struktury Zespołu Szkól
w Birczy.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.''h'' z dnia 8 marca l990 roku o samorządzie
gminnym lDz.I] ' z2001 r. Nr 142, poz'|59l zpóżl.zm.l oraz art.58 ust.1 i 6 w związku z ań.5c pkt
i i u.t.jąu oraz art'62 ust.l i 5 ustawy z dnia 7 września 199l roku o systemie oświatylDz,U.z2004
roku Nr 256, poz.2572 z późnzml

Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:
$ l.

Z dniem 1 września 20l0 roku tworzy się Przedszkole Samorządowe dla dzieci zamieszkujących na
terenie Gminy Bircza.
$2.
Akt załoŻycielski stanowi załącznik Nr l do uchwały.
s 3.
Nadaje się Statut dla Przedszkola Samorządowego stanowiący załącznik Nr 2 do uchwały.

$4.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

$s.
Uchwała wchodzi w Życie z dniem

1

września 2010 roku'

Załącznik Nr 1 do uchwaĘ
Nr LXVI/50/2010
Rady Gminy w Birczy
z dnia 2S lipca 2010 r.

AKT ZAŁoZY CIELSKI PRZEDSZKoLA
TYP' NAZWA I SIEDZIBA PLACÓWKI
s1.

Typ:

Przedszkole

st

\' Nazwa:

Przedszkole Samorządowe w Birczy
$3.

Siedzibą Przedszkola jest obiekt Nr

1

w miejscowości Bircza, na działce Nr 555'

$4.
Do przedszkola mogąuczęszczać dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkujące na terenie Gminy
Bircza.

$s.
Przedszkole tworzy się z dniem

i

września 2010 roku'

ZałącznikNr 2 do uchwaĘ
Nr LXVI/50/2010
Rady Gminy w Birczy
z dnia 28 lipca 2010 roku

STATUT

STATUT
sAMORlF,'4J,oWrcffi
PNABNs'Atr:OIA

w

.B{ncsg

wcHoDzĄcE@ w $Kł,AD Zespohl Szkół u Birczg

PODSTAWYPRAWNE:
.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( tekst jednolity: Dz. U.
poz.2572, z późniejszymi zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 lutego 2007r. zmieniające rozporądzenie w
sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicmych szkół ( Dz.U. z 2007r. Nr
35,po2.222)
1

z 2004r'Nr 25ó'

RozDzlAŁ

l

Postanowienia ogólne

sl
.--

Samoządowe Pzedszkole w Birczy, zwane dalej ,,przedszkolem'' jest placówką
oświatowo - wychowawcząwchodzącąwskładZespołu SzkołwBiiczy.
1.

2. Pzedszkole jest gminną jednostką organizacyjną prowadzoną W formie jednostki
budżetowej. Działalnośćfinansowana jest przez Gminę Bircza
3' organem prowadzącym jest Wójt Gminy Bircza. Nadzór pedagogiczny nad
przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator oświaty.

4. obsługę finansowo
w Birczy

-

księgową prowadzi Zespoł Ekonomiczno-Administracyjny Szkół

5. Ustalona nazwa przedszkola bzmi: Samoządowe Przedszkole

w

Birczy

.

6. Nazwa przedszkola uŹywana jest w pełnym brzmieniu na stemplach i pieczęciach.
7. Siedzibą Samorządowego Przedszkola jest miejscowośćBircza.

s2

:

1. Pzedszkole działaw ramach obowiązujących przepisÓW istatutu.

RozDzlAŁ ll

Cele i zadania przedszkola

s3
1. Pzedszkole realizuje cele izadania określonew podstawie programowej wychowania
przedszkolnego, W szczególnoŚci koncentrując się na:

1) wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i
możliwościamirozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i
pzyrodniczym,

2) udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej,

4) sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości

przedszkola, organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi umysłowo,

5) wspołdziałaniu z rodziną popŻez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,
rozpoznawaniu moż|iwościrozwojowych dziecka' w miarę pótzeby podjęcia
wczesnej interwencji specjalistóu/ oraz pzygotowaniu dzńcka oo iai<iedd
poziomu rozwoju psychofizycznego jaki niezbędny jest do podjęcia naiki
szkolnej.

2. Wynikające z powyzszych celów zadania pzedszkole realizuje w ramach obszarów
ed ukacyjnych wskazanych w podstawie prog ramowej.

s4
1. Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrująsię w szczególności
na:

1) zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w pzyjaznym, bezpiecznym

i

zdrowym środowisku,

2) uwzględnianiu indywidualnych

potrzeb dziecka, w trosce o zapewnienie równych
szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwościosiągania sukcesu,

3) stwazaniu warunków. do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów,
podejmowania odpowiedzialności za siebie iza najbliżsżych w otoczeiiu'

4) rozwijaniu wrażliwościmoralnej,
5) ksztaftowaniu umiejętności obserwacji' ułatwianiu rozumienia zjawisk
zachodzących w otoczeniu dziecka - w otoczeniu pzyrodniczym, społecznym,
kulturowym i technicznym,

6) rozbudzaniu ciekawoścj.poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej
vlyrażania własnych myśli i przeżyć,

7) rozwijaniu wrażliwoŚ.ci .estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju
l

antaĄi oraz ekspresji plastycznej,

m

uzycznej i ruchowej,

i

wyobraŹni,

do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego
postępowania i zachowań- prozdrowotnych.

8) zapewnianiu warunków

2. Pzedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosfeze akceptacji i
bezpieczeństwa oaz t\ł,torzy Warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojzałości
szkolnej.

s5
1. Sposób realizacji zadań przedszkola:
1

)

Przedszkole realizuje podstawę prog ramową wychowan ia przedszkolnego
określonąprzez ministra właściwegodo spraw oświatyi wychowania.

2) Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie
wybranego lub opracowanego przez nauczyciela programu wyónowania
pzedszkolnego zatwierdzone go przez dyrektora pzetszkola.

Pzedszkole. obejm uje wspornagan-iem rozwoju indywid ualnego i wczesną
edukacjądzieci od 3-go do 5-go'roku Życia
4) Pzedszkole wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka zgodnie z jego
wrodzonymi możliwościamiw relacjach ze środowiskiem śpołecznó-[ufturowym i
pzyrod niczym poprzez'.
a) wspieranie rozwoju aktywności poznawczĄ dziecka nastawionej na
poznanie samego siebie, otaczającej aeczywistości społeczno
kulturalnej i pzyrodniczej,
b) zapewnienie warunków do rozwoju potencjalnych możliwościdziecka, i
pzygotowanie go do efektywnego kozystania z nauki,
c) rozwijanie w pełnym zakresie osobowości,talentów oraz zdolności
umysłowych i fizycznych dziecka'
d) kształtowanie właściwejhierarchii wańości, zgodnej z przyjętymi wzorami
normami postępowania oraz naukę odpowiedzialności-za_rnłasne
zachowanie,
e) wzbogacanie doświadczenia dziecka w sytuacjach wychowawczych,
świadomietworzonych oraz wynikających ze spontańicznej aktyńności
dziecka,
f) pielęgnowanie kadycji, wańościjęzykowych i rozwijanie kompetencji
językowych dziecka, w Ęm nabywania umiejętnoŚcl czytania ikreŚlónia
symboli graficznych.
3)

s6
1.

Pzedszkole pielęgnuje wańości religijne.

2. W przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę lekcji religii na
Życzenie rodziców, prawnych opiekunów.

'l) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów wybranych lub
opracowanych przez nauczycieli katechetów, zatwierdzonych pzez dyrektora
przedgzkola;

2) Nauka religii w przedszkolu'odbywa się w wymiarze dwóch zajęć pzedszkolnych
(właściwychdla danego poziomu nauczania).

3. Żgodnie z ustawą.o systemie oświatydzieci, które nie uczęszczają na lekcje religii
mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

s7
1. Pzedszkole może organizować w ramach zĄęć przedszkolnych naukę

angielskiego na życzenie rodziców, prawnych opiekuńów:

języka

1) nauczanie języka angielskiego odbywa się na podstawie programów własnych lub
wybranych przez nauczyciera zatwierdzonych przez dyrekiorJpzedszkora;

i

2) nauka języka angielskiego w przedszkolu odbywa się w wymiaze dwóch zajęć
pzedszkolnych (właściwychdla danego poziomu nauczania).

2. Pzedszkole moŻe organizowac dodatkowe zajęcia dla dzieci, zgodnie z oczekiwaniami
rodziców i zainteresowaniami dzieci, pzy zachowaniu zasady rówńych szans, np.:
prowadzenie gimnastyki korekcyjnej, fimiki, kołka p|astycznego' kołka tanecznego, itp.
finansowane ze środków pozabudŹetowych, w szczególności ze składek rodzicóń i
datków sponsorów.
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1. Pzedszkole prowadzi edukację prozdrowotną
nauczycieli i rodziców.

i

promocję zdrowia wśród dzieci,

2. Upowszechnia wśród dzieci zasady ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności
korzystania z zasobów przyrody.

3. Przedszkole organizuje dla wychowanków różnorodne formy kĘoznawstwa iturystyki.
4. organizację program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku,
zainteresowań potzeb dzieci, ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia
pzygotowania umiejętności specjalistycznych.

5' Zapewnienie opieki i bezpieczeństwa pzez przedszkole dzieciom podczas wycieczek
imprez odbywa się zgodnie z określonymi zasadami, które regulują odrębne pzbpisy.

i

se
1. W ramach posiadanych moŹliwości przedszkole współdziała z rodziną pomagając jej w
'
wychowyraniu dziecka i pzygotowaniu do nauki szkolnej, organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poptzez
:

1) diagnozowanie Środowiska wychowanków,

2) rozpoznawanie

potencjalnych możliwościoraz indywidualnych potzeb dziecka
umoŻliwienie ich zaspokajania,

3) rozpoznawanie przyczyn trudności wychowankÓw w działaniu edukacyjnym
zabawowym,

i

i

4) przekazywanie rodzicom na bieżąco informacji o postępach dziecka,
5)

uzgadnianie wspólnie z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunków
realizowanych w przedszkolu dzia|, 'ń,

i

zakresu

wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
w działaniu wyrÓwnującym szanse edukacyjne,
7)

wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami,

8)

organizowanie różnych form współpracy
pedagogicznej,

9) organizowanie pracy wspomagającej

w ramach pomocy psychologiczno

rozwÓj dziecka,

i

-

'l0) podejmowanie działań.profilaktyczno wychowawczych
wynikających z programu
wychowania pzedszkolnego' wspieranie nauczycieli ń ty' żałr"si",

't1)udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu
wymagań edukacyjnych,
wynikających
realizowanych przez nich progrńo; nauóiańii, 'ao
indywidualnych potzeb dziecka,.u którego stwierdzono jpecyficzne truonósci,

z

12)podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.
2. PoryŻsze zadania realizowane są we wspÓłpracy z rodzicami, nauczycielami
i innymi
pracownikami przedszkola, poradnią psychologiczno pedagogiczną oraz
innymi
poradniami specjalistycznymi, podmiotami dziaĘącymi'n a rżećz rodżiny
i dziei:ka.

s10
1. Dzieciom umożliwia się, w razie potzeb, kozystanie z zajęć wspomagających
rozwój.

1) objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi wymaga zgody rodziców.
2. Kozystanie z pomocy psychologiczno

-

pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

3'.Pomoc psychologiczno
--.pedagogiczna w pzedszkolu może być udzielana na
wniosek: rodziców, nauczyciela
danej grupy, poradni psychologiczno J peóalogiczne; i
innej poradni specjalistycznej.

- pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:
zajęć logopedycznych, porad' konsultacji , warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
4. Pomoc psychologiczno

5

Szczegołow.ą organizację zajęÓ specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w
tym zakresie okreŚlają odrębne przepisy.

s11

1. Przedszkole sprawuje opiekę nad zdrowiem, bezpieczeństwem

rozwojem wychowanków, zapewnia opiekę wychowawczą.

i

prawidłowym

i

2..
.Pzedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody sposoby
oddziaływań do wieku dziecka ijego możliwościrozwojowych, pbizeu środbwiskowych ż
uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w sz_czególności:

1)

zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dzieÓmi w czasie pobytu w przedszkolu
oraz w trakcie zajęć poza terenem pzedszkola,

2)

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa,

3)

stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoz.,

4)

wspołpracuje z rejonową poradnią psychologiczno
poradniami specjalistycznymi, ośrodkiem zdrowia
miarę potzeb konsultacje i pomoc.

w

pedagogiczną
-

Bkczy

i

innymi

zapewniając w

3' Ża bezpieczeństwo i zdrowie w czasie pobytu dziecka w przedszkolu oraz W czasie
zajęć poza terenem przedszkola odpowiedzialny jest nauczyciel, któremu dyrektor
powierzył prowadzenie oddziału zgodnie z harmonogramem pracy.

4. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zajęcia

i

zabawy dzieci odbywają się na
wyznaczonym terenie ze sprzętem dostosowanym do potrzeb i moŹliwości dzieci,' pod
opieką nauczycieli' którym dyrektor powierzył oddział.
5. Każda grupa wiekowa powierzona jest opiece odpowiedniej liczbie nauczycieli, zgodnie
z organizacją pracy w danym roku szkolnym.

6. Za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka podczas jego udziału w zajęciach dodatkowych,
odpowiedzialna jest osoba prowadząca te zajęcia.

s12
pzedszkole egzekwuje od rodziców p.zestrzeganie
obowiązujących zasad przyprowadzania iodbierania dzieci z przedszkola przez roditców
lub upoważnioną pzez nich osobę zapewniająą dziecku pełne bezpieczeństwo:
1' W sprawowaniu opieki nad dziećmi

1)

Dziecko powinno byó przyprowadzane iodbierane z przedszkola przez rodziców
(prawnych opiekunów) lub osobę dorosłą, upoważnioną p rzez rodziców (prawnych
opiekunów) i biorącą prawną odpowiedzialnośó za jego Życie i zdrowie.

2) Rodzice (prawni opiekunowie) mogą upoważnić do odbioru dziecka z pzedszkola
osobę niepełnoletnią (np. starsze rodzeństwo dziecka) w wieku od 12 lat'
przyjmując pełną odpowiedzialnośó prawną za bezpieczeństwo dziecka
odebranego z przedszkola pftez upowaŻnionąprzez nich osobę.
3)

Pzyprowadzając dziecko do przedszkola rodzic (opiekun) ma obowiązek
wprowadzić dziecko do sali zajęć i pzekazać pod opiekę znajdującemu się tam
nauczycielowi.

4) Dzieci odbierane są z przedszkola pnez rodziców (opiekunów) bezpośrednio
z sali zajęć.

5) Nauczyciel ma prawo wylegitymowac osobę odbierającą dziecko' jeżeli nie jest
jego rodzicem lub prawnym opiekunem,

6) Nauczyciel nie może wydaÓ dziecka osobom nietzeŹwym.

s13
'1

'

Szczególne sposoby udzielania pomocy i opieki dziecku:

1) przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw
nieszczęśliwych wypadków,

2) pzedszkole organizuje dorazną pomoc medyczną jedynie w pzypadku braku
-'
kontaktu
z rodzicami lub prawnymi opiekunami,

3)

pzedszkole otacza indyvridualną opieką dzieci' którym z powodu warunków
rodzinnych lub |osowych potzebna jest stała lub doiaŹna'opieka, a w
szczególności:
a) dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną kieruje wniosek do GOPS w
Birczy o refundację opłaty za wyżywienió;

RozDzlAŁ lll
Organy przedszkola i ich kompetencje

s14
1. organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) radapedagogiczna
3) rada rodziców.
2. Rada pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności,które
nie
_mogą być spŻeczne z przepisami prawa i niniejszyń statutem.

s1s
1. Dyrektorem przedszkola jest dyrektor Zespołu Szkoł w Birczy.
2. Dyrektor

'l)

pzedszkola:

Kieruje bieżącą działalnościąwychowawczo

reprezentuje go na zewnątrz'

2)

-

dydaktyczną przedszkola oraz

Sprawuje nadzór pedagogiczny, a w szczególności:
a) planuje, organizuje i pzeprowadza diagnozę jakości pracy placówki, w tym
badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów,
b) decyd uje o doborze techn ik i narzędzi d iag nostycznych wykorzystywanych
W pzeprowadzaniu badań, twozy je, orazwspółdziała z innymi inśtytu{ami
wspomagającymi w tym zakresie,
c)
z radą pedagogiczną, opracowuje plan pracy i rozwoju placówki'
1.pg|.n'."
określający zadania służącedoskonaleniu jakości pracy,
d) Wspomaga nauczycie|i w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich
do podejmowania innowacji pedagogicznych,
e) hospituje różnorodne formy i metody pracy nauczyciela w celu
systematycznego doskonalenia i podnoszenia efektów pracy,
0 zapewnia opiekę młodemu oraz powracającemu po dłuższejprzenłie w
pracy nauczycielowi,
s) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli, w szczególnoŚci popzez
organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz systematyczną wspóĘracę
z placówkami doskonalenia nauczycieli,

h) gromadzi informację

.
i)

pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich
9
pracy zgodnie z odrębnymi
pzepisami oraz gromadziintormaqe ńiez'oęone
dla planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
pzed zakończeniem kaŹdego roku szkońego dyńktor'przedstawia
radzie
pedagogicznej i radzie rodziców informacjęó reilizacji pliń'
pedagogicznego w danym roku szkolnym,
'"iió,:,i

3)

Dysponuje środkamiokreślonymi w planie finansowym przedszkola
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

4)

Dyrektor jest kierownikiem
lakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

5)

Dyrektorwszczególności decydujewsprawach
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników pzedszkola,
b) pzyznawania nagród oraz v,tymiezania kai poządkowych ńau..v.i"lo.
i
innym pracownikom pzedszkoia,
c) występowania z wnioskami po. zasięgnięciu
.opinii rady pedagogicznej w
sprawie odznaczeń,.. nagród i innych -wyrózirień
orJ irauóivJńii oraz
pozostałych

i

ponosi

:

pracowników przedszkola..

6) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań wspĘ racuje z radą
pedagogiczną i rodzicami (prawnymi opiekunami) or". org"n"ń p-róń"oą.y'
i
nadzorującym pzedszkole, a w szczególności:
a) zapewnia bieżący przepływ inform}cji,
b) w przypadkach spornych'organizuje śpotkanianegocjacyjne
zainteresowanych organów pzedśzkola,
c) Dyrektor występuje z wnioskiem. do rady rodziców o Wydanie opinii na temat

dorobku zawodowego nauczyciela ubibgającego
stopnia awansu zawodowego

się'o n"o"ńie'toLJnego

7) Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
8) Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji
stanowiących.

9) Dyrektor . wstzyrnuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej niezgodnej
z
pzepisami prawa.
.bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w pzedszkolu, a także
bezpieczne i higieniczne Warunki uczestnictwa w'zajęciach ó'g";;;;;i.i p,."'
pzedszkole poza obiektem.

10). Zapewnia

12) Dyrektor ustala ramowy rozkład' d.nia

z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia,
higieny pracy i oczekiwań rodziców 1prawnlcń opiekunów) oraz i"-tdi"iJ."
po
zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

13) organizuje w porozumieniu z organem prowadzącym wczesne
wspomaganie
rozwoju dziecka, jeżeli jest taka potrzeba.

14) Podejmuje decyzję o przyjęciu lub skreśleniudziecka z listy wychowanków
pzedszkola w czasie roku szkolnego.po zasięgnięciu opinii .."oy p"f"gogi.-";,
po upzednim powiadomieniu. rodziców 1prawńycń opiekunów)'ń
ńźvp'"Ji"ch
określonychW statucie przedszkola.

15)

przechowywanie
. Ponosi odpowiedzialność za właściweprowadzenie
dokumentacji pzebiegu nauczania, działalnościwychowawczej i ópiekuńczój oraz
za -wy. dawanie pzez przedszkole dokumentów
zaświad'czeń zgodnie z

i

i

posiadaną dokumentacją'

16) Dyrektor współdziała ze szkołami wyższymi orazzakładami kształcenia
nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

sr6
1. Rada

Pedagogiczna przedszkola:

Zatvlierdza plany pracy przedszkola po zaopiniowaniu pzezradę rodziców

1)

i

w

2) Podejm.uje uchwały
sprawie.
eksperymentów pedagogicznych
w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich'innowacji
projektów przezraóę rodziców.
3) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli

pzedszkola'

4) Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególnoŚci:
a) organizację pracy przedszkola W tym zwłaszczatygodniowy rozkład zajęć,
b) projeK planu finansowego przedszkola,

c)

kryteria wg których przyznaje się nauczycielom dodatki za osiągnięcia w
pracy,
d) wnioski-dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień,
e) propozycje dyrekłora przedszkola w sprawach pzydziafu nauczycielom
stałych prac izajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
. płatnych Ąęć dydaktycznych' wychow aw czy ch i opieku ńózych,
9) pracę pedagogiczną dyrektora zgodnie z Kańą Nauczyciela,
f) skreślenie dziecka z listy wychowanków.

5)

Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola
i pzedstawia do uchwalenia.

rub

jego zmian

6) opracowuje plany pracy i rozwoju placówki, określającezadania słuzące
doskonaleniu jakości pracy.

7

)

Zebrania Rady Pedag ogicznej są protokołowane'

8) Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa regulamin rady pedagogicznej
Zespołu Szkoł w Birczy w skład którego wchodzi pzeószkole'
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1. Rada
1

)

Rodziców przedszkola:

Stanowi reprezentację rodziców wychowanków.

l0

2) MoŻe Występowaó do organu prowadzącego przedszkole, organu

sprawującego
Wnioskami i opiniami
dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności:
a) opiniuje statut przedszkola;
b) przedstawia wnioski w sprawie planów pracy pzedszkola;
c) pzekazuje uwagi rodziców na temat pracy nauczycieli z dziećmi;
d) może wyraŻać opinię na temat funkcjonowania placÓwki i pzekazywać
do organu sprawującego nadzór nad pzedszkolem;
e) na wniosek dyrektora przedszkola opiniuje dorobek zawodowy nauczycieli
ubiegających się o nadanie kolejnych stopni awansu zawodowego.

nadzór pedagogiczny' dyrektora, rady pedagogicznej

5)

z

W celu wspierania działalnościstatutowej przedszkola Rada Rodziców moŻe
gromadzió fundusze z dobrowolnych składek oraz innych żrÓdeł' Zasady
wydatkowania funduszy rady rodziców określaregulamin.

6) Rada Rodziców wybiera swoich przedstawicieli do komisji statutowej do
rozstrzygnięcia ewentualnych spraw spornych.

.L

7) Tryb powoływania

Rady Rodziców, kompetencje i szczegołowe zadania określa
regulamin rady rodziców Zespołu Szkół w Birczy.
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l. Zasady współdziałania organów przedszkola:
1) organy przedszkola współdziałają ze sobą a w szczególności:
a) dają każdemu z nich możliwośćswobodnego działania i podejmowania
decyzji w ramach swoich kompetencji określonychustawą i zawańych
szczegołowo w statucie pzedszkola'
b) zapewniają bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych
działaniach i decyzjach pomiędzy sobą.

2) organy przedszkola spotykają się w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnej
decyzji;
a) każdy z organów dysponuje możliwościązwołania wspólnego spotkania;
b) osobą informującą o wszystkich spotkaniach jest dyrektor przedszkola'

3) organy przedszkola mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania
przedstawicieli innych organów w celu wymiany informacji i poglądów.

4)

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest do sporządzenia i pzekazania każdemu
organowi przedszkola sieci kompetencji organów przedszkola opracowanej na
podstawie ustaw oświatowych i niniejszego statutu.

2. Sposoby rozwiązywania sporów między organami przedszkola
1)

spory między organami przedszkola rozstrzyga komisja statutowa.
W skład komisji statutowej Wchodzą
a) po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców pzedszkola,
b) jeden przedstawiciel reprezentujący dyrektora pzedszkola'

2) Rada Rodziców i Rada Pedagogiczna kolegialnie
do komisji statutowej.

wybieĘą swych przedstawicieli

ll

3) Dyrektor przedszkola lub jego zastępca jest członkiem

komisji statutowej lub moŹe wyznaczyć swego przedstawiciela.

4) Komisja statutowa powoływana jest w miarę zaistniałego sporu'

5) Komisja statutowa wydaje swoje rozstrzygnięcia w drodze uchwały podjęĘ zwykłą
większościągłosów, przy obecnościwszystkich jej członków. nózitzygnięció
iej
są ostateczne.

6) Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej w postaci skargi
organu, którego kompetencje naruszono.

7) organ' którego winę komisja statutowa ustaliła, mus| naprawić skltki swego
działania w

ciąu

3 miesięcy od ustalenia rozstzygnięcia.

8) Rozstrzygnięcie komisji statutowej podawane jest do ogólnej wiadomości w
pzedszkolu.

RozDzlAŁ !v
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

s1s
Pzedszkole jest placówką publiczną.
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1. Pzedszkołe funkcjonuje od 1 wrześniado 31 sierpnia z wyjątkiem pzerw ustalonych
przez organ prowadzący .

2. Pzedszkole jest czynne pięć dnł w tygodniu: od poniedziałku do piątku:

1) wgodzinachodPdotA,

3. Czas prący przedszkola w Birczy wynosi g godzin dziennie, w tym 5

przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

godzin

4Czas pracy przedszkola może ulec zmianie' w zaleŹnościod potrzeb środowiska.
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1. Zasady organizacji oddziafu pzedszkolnego:

1) Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złoŻony z dzieci
zgrupowanych wg zbliżonego wieku. Zasady doboru dzieci mogą być rozszerzone
według potzeb.

2)

Liczba dzieci w oddziale nie może pzekroczyć 25.
t2

3) Dzieci niepełnosprawne (z wyjątkiem poruszających się na wózku) mogą być
przy'jęte do pzedszkola po pzedłożeniu ozeczenia poradni psychologiczno
pedagogicznej' określającej ich poziom rozwoju psychofizycznego i stan zdrowia
nie wymagający szczegól nej opieki rehabilitacyjnej i rewalidacyjnej.

'

s22

1.

Liczba miejsc organizacyjnych wynosi:25

2.

Liczba oddziałów W zależnościod potrzeb i możliwościorganizacyjnych placówki

może ulegać zmianie.
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1. P'zen.lr1y W pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady
pedagogicznej' przenvy w pracy wykorzystuje się na:

1)

2)

pzeprowadzenie niezbędnych remontowych prac modernizacyjnych oraz
porząd kowo_ gospodarczych,
urlopy pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi.

3. Zmiany organizacji przedszkola (przekształcenie, zlikwidowanie) dokonuje

organ

prowadzący' z końcem roku szkolnego, który zobowiązany jest co najmniej na 6 miesięcy
przed terminem podjętych działań, zawiadomić o zamiarze i pzyczynach pŻeksaałcenia,
likwidacji' rodziców i Podkarpackiego Kuratora oświaty.
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1. Praca dydaktyczno

- wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest

1) podstawę programową Wychowania przedszkolnego

w oparciu o:

'

2) progrąm lub programy wychowania przedszkolnego wybrane lub

opracowane

samodzielnie przez nauczycieli Przedszkola Gminnego w Birczy dopuszczone do
użytku przedszkolnego pzez dyrektora pzedszkola,

3.

W

przedszkolu lub oddziale pzedszkolnym wyboru programu wychowania
przedszkolnego dokonuje nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę na
danym oddziałem' lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając
potrzeby i moŹliwości dzieci.

4. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do

oddziale pzedszkolnym dyrektor przedszkola
pedagogicznej.

po

użytkuwprzedszkoluiw
zasięgnięciu opinii rady

Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

I3
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'l' Na wniosek rodziców

zajęcia dodatkowe.

(prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone

2. Dodatkowe zajęcia mogą być finansowane ze środków pozabudżetowych

ustalonej proced ury zbieran ia odpłatnościza zĄęcia ponadprogramowe, a
szczególności:
1)

według

z odpłatnościrodziców;

2) ze środków przekazanych przez radę rodziców, alakŻe osoby fizyczne i prawne.

3. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany do

rozwojowych dzieci

i

wynosić:

1) z dziećmiw wieku

:

3

-4 lat-

możliwości

około 15 minut'

2) zdziećmiwwieku5-6lat-około30minut'
4. Pzedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć pzedszkola' w którym
dokumentuje się pzebieg pracy wychowawczo- dydaktyczno_ opiekuńczej z
wychowankami w danym roku szkolnym.
5. Sposoby dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określająodrębne
przepisy.
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1.Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określaarkusz
organizacji pracy pzedszkola opracowany pżez dyrektora w porozumieniu z radą
pedagogiczną zatwierdzony przez organ prowadzący po zaopiniowaniu pzez organ
nadzorujący najpóŹniej do 30 maja.
2. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

1) liczbę dzieci i czas i pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników Ęcznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez olgan
prowadzący,

4) terminy przerw w pracy przedszkola,
5) godziny pracy poszczególnych oddziałów.
3. organizację pracy pzedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony

pzez dyrektora

przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwlerdzonego arkusza
organizacji z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, dostosowany do
załoŻeń prog ramowych oraz oczekiwań rodziców.
4' Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele' Kórym powierzono opiekę nad
danym oddziałgm, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, przestrzegając
t4

róWnomiernego rozłoŻenia zajęć, mając na uwadze zmiennośćwysiłku umysłowego i
fizycznego, różnorodnośćzajęćw ciągu dnia z uwzględnieniem potzeb izainteresowań
dzieci.
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1. odpłatnośóza usługi Świadczone płzezprzedszkole wnoszą rodzie'e zgodnie z
Uchwałami Rady Gminy Bircza.

1) NależnoŚć z tytułu utrzymania przedszkola jest stała i niezależna od obecności
dziecka w przedszkolu. Może ona ulec zmianie mocą uchwały Rady Gminy.

2) W pzedszkolu w Birczy istnieje możliwośćkozystania z dwóch lub tzech posiłków.
Na prośbęrodziców przedszkole może przygotowywaÓ
podwieczorek.

trzeci posiłek

-

3) KosĄ wyżywienia dziecka pokrywane sąpzez rodziców lub prawnych opiekunów.

.
."

w pzedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot
należnościzawyżywienie zakaŻdy trzeci i kolejny po nim dzień nieobecności
dziecka w pzedszkolu.

4\ W pzypadku nieobecności dziecka

5) Wysokość kosńÓw wyżywienia może ulec zmianie

w zależnościod cen

finościna

rynku.

6) Dzienna stawka Źywieniowa ustalana jest przez Radę Gminy.
7) opłaty za usfugi iwyżywienie przyjmowane sąw dni wyznaczone

przez dyrektora,
podane na pierwszym zebraniu z rodzicami, jednak nie później niż do 15 dnia
każdego miesiąca.

8) o zmianach wysokościkosŻów iŚwiadczeń Dyrektor Przedszkola informuje
rodzicÓw na jeden miesiąc przed zamierzoną zmianą.

RozDzlAŁ V

\-

Wychowankowie Przedszkola
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Wiek dzieci uczęszczających do przedszkola:

1)

1. Do

pzedszkola uczęszczĄądzieci w wieku od 3 do 5 lat.

2' W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

wychowaniem pzedszkolnym moŹe być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego W tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 10 lat. obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

l5
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Zasady rekrutacji i kryteria przyjęć dzieci:
1. Rekrutacja dzieci do przedszkola pzeprowadzana jest w oparciu o zasadę

powszechnej dostępności'

2. Podstawą zgłoszenia dziecka do pzedszkola

jest ,,Kańa zgłoszenia dziecka''.

3. SzczegÓłowe terminy, zasady ikryteria przyjęć dzieci do placówki zawańe

Regulaminie Samoządowego Przedszkola w Birczy
4. W pierwszej kolejnoścido pzedszkola przyjmowane są:
.t)

-

sąw

dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci; matek lub ojców , wobec
których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności'bądŹ
całkowitą niezdolnośćdo Wacy oraz niezdolnośÓ do samodzielnej egzystencji' na
podstawie odrębnych pzepisów, a także dzieciz rodzin zastępczych;

2) dzieci dwojga rodziców pracujących;
3)dzieci z rodzin wielodzietnych ( 3 iwięcej dzieci);

4)dzieci zrodzin o niskich dochodach, objęłch opiekąGOPS;

S)dzieci nauczycieli, przy równych
pierwszeństwa.

z

innymi dziećmi warunkach, mają prawo
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Warunki i

Ęb skreślenia dziecka

z listy wychowanków:

1.Dyrektor przedszkola w porozumieniu z radą pedagogiczną może podjąć decyzję o
skróśbniu z listy dzieci uczęszczĄących do pzedszkola w następujących przypadkach:
1) Dziecko nie uczęszcza do pzedszkola pzez okres dwóch tygodni, a rodzice
(prawni opiekunowie) nie zgłoszą przyczyn nieobecności,

2) Rodzice (prawni opiekunowie) bez podania przyczyny systematycznie uchylają się
z opłatami za pobyt i żywienie dziecka w przedszkolu'

3) ZalegĄązodpłatnościąza przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych'
4) Nieprzestzeganie przez rodziców (prawnych opiekunów ) postanowień
niniejszego statutu.
2.

o skreśleniudziecka z listy wychowanków rodzice zostają powiadomieni pisemnie
(w przypadku odmowy przyjęcia pisma' ustne powiadomienie następuje W
obecności 2 świadkÓw).

4.od powyższej decyzji rodzicowi przysługuje 14 - dniowy termin odwołania'
5.Po upływie w.w. terminu dziecko skreślasię z listy wychowanków'

t6
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Prawa dzieci uczęszczających do pzedszkola:

1. Dziecko

w przedszkolu zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją
prawo
ma
do:
1)

właściwiezorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczo - edukacyjnego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) ochrony

pzed wszelkimi formami wyraŻaniapzemocy ftzycznej bądźpsychicznej

oraz ochrony i poszanowania jego godnościosobistej;

3)

\-

życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo - dydaktycznym,
swobodnego wyraŻania swoich myśli i pzekonań, tak by nie naruszało to dobra
innych osób, pomocy W przypadku trudności w samorealizacji i zaspokajaniu
naturalnych potrzeb życiowych;

pzedszkola powinni być ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadkÓw za zgodą rodziców;

4) wychowankowie

5) dziecko ma prawo być traktowane jako równorzędny pańner. obowiązuje

bezwzględny zakaz stosowania przemocy fizyczne1 oraz kar ośmieszających
dziecko i godzących W poczucie jego godnościosobistej.

RozDzlAŁ v!
Rodzice wychowanków
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1. Do podstawowych obowiązków rodzicÓw dziecka należy:

1) pzestrzeganie niniejszego statutu,

\v

2)

zaopatrzenie dziecka w niezbędne pzedmioty, przybory i pomoce,

3) respekt,owanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców' podjętych

W ramach ich

kompetencji,

4) pzyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola pzez rodziców lub przez
upoważnioną pzez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatnoŚci za pobyt dziecka w pzedszkolu,

6)

informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w pzedszkolu,

7) niózwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych

i

chorobach zakażnych.

t7
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2. Rodzice mają prawo do:
1)

zapoznawania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu
rozwoju paedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) uzyskiwania informacji na temat swojego dziecka, jego postępów,
podejmowanych prób, niepowodzeń,

osiąnięć,

3) uzgadniania z nauczycielami kierunku izakresu zadań indyrwidualnych
realizowanych w przedszkolu i w domu,

4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w sprawach Wychowania, rozwoju
dziecka oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
5) pobytu z dzieckiem w grupie w okresie adaptacji,

pzekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi swoich wniosków
opinii z obserwacji pracy pzedszkola,

6) wyrażania i

'

i

7) wyraŻania i pzekazywania opinii na temat pracy pzedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną popzez swoje
przedstawicielstwo rady rodziców.
8) udziału w otwartych zajęciach i uroczystościach przedszkolnych.
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1

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałaó ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określaniadrogi jego indpvidualnego
rozwoju.

.

2. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy
wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub
częściejna wniosek rodziców lub nauczycieli.
3. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem' nauczycielem, logopedą
psychologiem zapraszanym do przedszkola,

3) kąciki dla rodziców,

4) zĄęcia

otwańe,

5) udział rodziców w organizacji imprez dla dzieci,
6) prace na rzecz pzedszkola.

l8

RozDzlAŁ vll
Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola.

.
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W pzedszkolu zatrudnia się nauczycieli pełno i niepełnozatrudnionych z odpowiednimi
kwalifikacjami do pracy z dziećmi w wieku pzedszkolnym' pomoc nauczyciela oraz
pracowników obsługi'
1.

2. zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycie|i i innych pracowników, o
mowa w pkt.1' określająodrębne pzepisy.

których

3. Szczegółowe zakresy czynności nauczycieli, pomocy nauczyciela oraz pracowników
obsługi znajdują się w aktach osobowych pracowników'

\v

4' KaŻdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.
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Nauczyciel pzedszkola otacza indywidualną opieką każdego ze swoich
wychowanków, jest zobowiązany do utrzymywania kontaktu z rodzicami (prawnymi

1.

opiekunami) iwspÓłdziałania z nimi w zakresie:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dziecka,

2) ustalania z rodzicami (prawnymi opiekunami) formy pomocy
wychowawczych wobec dziecka,

w działaniach

3) uzgadniania z rodzicami (prawnymi opiekunami) kierunku i zakresu realizowanych

zadań,

4) pomagania W rozpoznawaniu możliwościrozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej
intenłencji specja listycznej'
5) informowania rodziców (prawnych opiekunów) o zamiezeniach pracy
dydaktyczno- wychowawczej wynikającej z realizowa nej pod stawy programowej
oraz zadań planu rocznego przedszkola,
6) udzielania rodzicom ( prawnym opiekunom) rzetelnej informacji na temat
dziecka, jego rozwoju i zachowania,

z rodzicami ( prawnymi opiekunami) w celu ujednolicania
wychowawczych,
oddziaływań

7) wspÓłdziałania

8)"angażowania rodziców (prawnych opiekunów) w działalnośĆprzedszkola,
9) organizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany
informacji, dyskusji na tematy dydaktyczno - wychowawcze w ustalone.i
częstotliwości:

l9

a) zebrania ogólne - organizowane w miarę potzeb bieĘcych , lecz nie
rzadziĄniŻ2razy w roku szkolnym;
b)

zebrania grupowe - organizowane w miarę potzeb bieżących, lecz nie
rzadziej niż 3 razy w roku szkolnym;

c) zajęcia otwarte

-

organizowane nie zadziej niż2 razy w roku szkolnym;

d) kontakĘ indywidualne

-

w miarę potrzeb'

2. Nauczyciel pzedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą iopiekuńczą jest
odpowiedzialny za jakośó i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powiezonych jego
opiece dzieci' w WymiaŻe godzin pzydzielonych w projekcie organizacyjnym na dany rok
szkolny, a w szczególności:

1) planuje iprowadzi pracę dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńcząz dzieÓmi w
powierzonym oddziale , opańej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska
rodzinnego zgodnie z wymogami określonymi w realizowanym programie lub
programach wychowania przedszkolnego,

przygotowuje się do pracy z dziećmi, tworzy warunki
wspomagające roałłój dziecka, jego zdolności i zainteresowania,

2) nauczyciel codziennie

3) nauczyciel zobowiązany jest do troski o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, podczas
pobytu w pzedszkolu i poza jego terenem podczas Wycieczek i spacerów,

4) w pracy dydaktyczno -wychowawczej nauczyciel wspołpracuje z psychologiem,
lekarzem i innymi specjalistami słuŹącymi pomoą w rozwiązywaniu problemów z
wychowankami,

5) nauczyciel zobowiąany jest do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez
aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, do
planowania własnego rozwoju zawodowego,

6) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony dyrektora przedszkola i rady pedagogicznej, a takŻe ze
strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i
naukowych,

7) nauczyciel zobowiązany jest do eliminowania pzyczyn niepowodzeń dzieci,
8) nauczyciel prowadzi następującą dokumentację pedagogiczną oddziału:
a) miesięczne plany pracy dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczej,
b) dziennik zajęć'
c) plan wspołpracy z rodzicami'
d) karty obsenłacji wychowanków,

e)

f)

oddziale dzieci 6 -letnich dodatkowo plan wspołpracy ze szkołą
podstawową
scenariusze zajęc do momentu zwolnienia
tego obowiązku pzez

w

dyrektora.

z

9) Dokumentacja nauczyciela może być poszezona w zależnościod
potrzeb i decyzji dyrektora pzedszkola.

3.

Nauczyciel ma obowiązek realizaĄi zaleceń dyrektora iosób kontrolujących.

2.

Nauczyc|el. ma obowiązek czynnego udziału w pracach
realizacji jej postanowień i uchwał.

3'

Nauczyciel jest zobowiązany do tworzenia w pzedszkolu

4. Do

zadań nauczyciela należy inicjowanie

dydaktycznym, wychowawczym,

5.

ku ltu

dobĘ atmosfery

organizowanie imprez

pracy.

o charakteze

ralnym i spońowo- rekreacyjnym,

Nauczyciel przygotowuje dwa razy

w roku

uwzględnieniem realizacji treściopiekuńczo

1.

i

rady pedagogicznej,

-

raport ewaruacyjny

z

wacy z

wychowawczo- edukżł-cyjnycn"

Do zakresu zadań pomocy ola naic1{ciela natezy:

1)codzienne utrzymanie w czystości Sali

\v-

2)spzątanie Sali po zajęciach, dbałośćo zabawki i pomoce dydaktyczne
3)pomoc

pzy karmieniu i ubieraniu dzieci

4)rozkładanie naczyń przed posiłkiem
S)udział w przygotowaniu pomocy do zajęć

6)zapewnienie pełnego bezpieczeństwa powiezonych dzieci
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1.

Zakres obowiązków pracowników administracyjno - obsługowych:
1

_.._.

)

podstawowym zadaniem jest przestzeganie obowiązujących wewnętrznych
przepisÓw i zarządzeń,

2) pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki
i wychowania,
3) ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania paedszkola
jako inst$ucji publicznej' utzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

4) szczegóowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor pzedszkola,
5) szczegółowy przydział czynnościdla każdego pracownika zawiera jego teczka akt

osobowych.

2' Stosunek pracy pracowników administracji

i

obsługi regulują odrębne pzepisy.

RozDzlAŁ Vlll
Postanowienia końcowe
2t

s3e
'l' Pzedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi
pzepisami.
2' Zasady gospodarki finansowej pzedszkola określająodrębne pzepisy.
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1.Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społecznoŚci przedszkolnej
dzieci, nauczycieli, rodzicÓw, pracowników obsługi i administracji.

-

2. Regulaminy działalnoŚci uchwalone przez organy działające w pzedszkolu nie mogą
być spzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.
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1. Na podstawie ramowego statutu, rada pedagogiczna przygotowuje
projekt statutu przedszkola lub jego zmiany.

2.

Zmiany w statucie są uchwalane

pzez Radę Pedagogiczną przedszkola.

3. Statut pzedszkola jest przekazywany organowi prowadzącemu oraz organowi
nadzorującemu przedszkole.
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'l.Po kazdej nowelizacji statutu dla jego lepszej czytelności opracowuje się
jednolity tekst statutu, za co odpowiedzialny jest dyrektor pzedszkola
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1. Placówka posługuje się pieczęciami o następującej treści:

1)

sAMoRzĄDowE PRZEDSZKoLE
w Birczy

37-740 Bicza ul. Patuowal
rel (016) 6725526

2.Niniejszy jednolity tekst statutu wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 roku,
22

