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Opracowany na podstawie: 

 
 

1. Ustawy  z  dnia  14 grudnia  2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 poz.59 i poz. 

949) i rozporządzeń wykonawczych tej Ustawy ze zmianami ogłoszonymi w 

Obwieszczeniu Marszałka Sejmu z 7 maja 2020 r. (Dz. U.  z 2020 poz.910). 

 

2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie 

ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej 

placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i 

doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1451). 

 

4. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. z 2017 r.  poz. 356) 

 
5.  Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 luty 2019 r. w sprawie 

organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502) 

 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280).  

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym(Dz. U. z 2020 r. poz. 1309) 

8. Aktu założycielskiego 

9. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (DZ. U. z 2016 r. poz. 

1870, ze zm.) z późniejszymi zmianami. 
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Rozdział 1. 

 

Postanowienia ogólne 

 

 

§ 1. 1. Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku, zwane dalej „Przedszkolem” 

jest jednostką organizacyjną Miasta Białystok i pracodawcą w rozumieniu Kodeksu Pracy. 

2. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w Białymstoku. 

3. Siedziba przedszkola znajduje się w Białymstoku (15-082) przy ul. Świętojańskiej 13/4B. 

4. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto Białystok. 

5. Siedziba organu prowadzącego Przedszkole znajduje się w Białymstoku przy ul. Słonimskiej 1. 

6. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Podlaski Kurator Oświaty.          

7. Imię nadaje Przedszkolu organ prowadzący na wspólny wniosek Rady Pedagogicznej i Rady 

Rodziców.  

8. Przedszkole używa pieczęci urzędowej zgodnie z przepisami w sprawie tablic i pieczęci 

urzędowych. Nazwa Przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być 

używany skrót nazwy. 

9. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Samorządowe Nr 41 Integracyjne w 

Białymstoku, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w 

Białymstoku, 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola 

Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w Białymstoku, 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem. 

5) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe 

10. Przedszkole jest jednostką budżetową, której działalność jest finansowana przez Miasto 

Białystok. 

11.  Przedszkole może otrzymywać darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z 

przepisami   

o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych. 

 

 

 

Rozdział 2. 

Cele i zadania Przedszkola 

 

§ 2. 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2017 poz. 59 i poz. 949) ze zmianami ogłoszonymi w Obwieszczeniu Marszałka 

Sejmu z 7 maja 2020 r. (Dz. U. z 2020 poz.910) oraz przepisach wydanych na jej podstawie,  

w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Przedszkole zapewnia rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

1) Rekrutacja na dany rok szkolny odbywa się w terminie i sposobie ustalonym uchwałą Rady Miasta. 

2) O przyjęciu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych decyduje zespół specjalistów 

zatrudnionych w placówce wg procedury przyjęć dzieci niepełnosprawnych (załącznik nr 1). 
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3) Przedszkole przyjmuje dzieci z cukrzycą i zapewnia im opiekę przeszkolonej pielęgniarki 

(załącznik nr 2).  

3. Przedszkole pełni funkcje edukacyjne, opiekuńcze i wychowawcze. Zapewnia dzieciom możliwość 

wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb 

rozwojowych. 

4. Przedszkole wspomaga i ukierunkowuje indywidualny rozwój dziecka poprzez dostosowanie treści, 

metod i organizacji pracy wychowawczo-dydaktycznej i opiekuńczej do potrzeb i możliwości 

rozwojowych dziecka w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym poprzez: 

1) zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa; 

2) tworzenie warunków, umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej; 

3) pełnienie wobec rodziców funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze. 

5. Przedszkole wspomaga wychowawczą rolę rodziny: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji 

specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka oraz zauważonych trudnościach rozwojowych; 

3) uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu i 

poszczególnych oddziałach. 

§ 3. 1. Celem nadrzędnym wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. 

2. Cele szczegółowe przedszkola: 

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 dzieci, 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 

sportowych; 

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 

umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i 

wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, 

aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne 

w edukacji szkolnej; 

11) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym;  

11.1) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy:  
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- dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;  

- dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone, jeżeli jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność 

intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym; 

 

 

 

Rozdział 2 a. 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu 

§ 4. 1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  

i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i 

warunków środowiskowych wpływających na funkcjonowanie w przedszkolu, w celu wspierania 

potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w 

życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

2. Potrzeba objęcia wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu wynika w 

szczególności: 

 - z niepełnosprawności; 

- z niedostosowania  społecznego; 

- z zagrożenia niedostosowaniem społecznym; 

- ze szczególnych uzdolnień; 

- ze specyficznych trudności w uczeniu się; 

- z zaburzeń zachowania lub emocji; 

- z zaburzeń deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych; 

- z choroby przewlekłej; 

- ze zdarzeń traumatycznych, sytuacji kryzysowych; 

- z niepowodzeń edukacyjnych; 

- z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny sposobem 

spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi; 

- z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska 

edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą. 

§ 5. 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w toku bieżącej pracy z dzieckiem oraz 

przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających 

kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

4) porad i konsultacji. 

2. Zajęcia rozwijające uzdolnienia prowadzone są dla dzieci szczególnie uzdolnionych i prowadzi się 

je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Liczba uczestników zajęć nie może przekroczyć 8 

osób. 
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3. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami 

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

przekraczać 5. 

 

4. Zajęcia logopedyczne organizuje się dla uczniów z deficytami kompetencji i zaburzeniami 

sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4. 

 

5. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających 

trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba 

że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci. 

 

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

rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym 

uczestnictwem w życiu przedszkola. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10. 

 

7. Zajęcia terapeutyczne organizowane są na podstawie wskazań zawartych w orzeczeniach o pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Godzina zajęć terapeutycznych trwa 45 minut. Godzina zajęć 

rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych trwa 60 minut. 

 

§ 6.1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor przedszkola. 

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2) nauczyciela oddziału lub nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne; 

3) dyrektora przedszkola; 

4) poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej; 

5) asystenta rodziny; 

6) pracownika socjalnego; 

7) kuratora sądowego;  

8) pomocy nauczyciela; 

9) pielęgniarki przedszkolnej; 

11) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży. 

3. Dyrektor pisemnie zawiadamia rodziców o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-

pedagogiczną. 

4. O ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-

pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,  

Dyrektor informuje pisemnie rodziców dziecka. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie  

o potrzebie kształcenia specjalnego formy, okres udzielania pomocy i wymiar godzin uwzględniane są  

w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym (IPET). 

5. Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi, terapeutycznymi, wymaga zgody rodziców. 

§ 7.1.  Przedszkole udziela także pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom dzieci oraz 

nauczycielom. Polega ona na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu 

zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom. 

2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców i nauczycieli: 

1) spotkania zespołu pomocy psychologiczno – pedagogicznej; 
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2) porady; 

3) konsultacje (również telefoniczne i za pomocą dostępnych komunikatorów); 

4) warsztaty; 

5) szkolenia; 

6) prelekcje; 

7) informacje na stronie internetowej i w komunikatorach grupowych. 

3. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne  

i nieodpłatne. 

4. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w 

szczególności przez specjalistów i nauczycielki współorganizujące pracujące w poszczególnych 

oddziałach. 

5. Przedszkole współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1 w Białymstoku w 

zakresie organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w obszarze: 

1) badań prognostycznych; 

2) badań dojrzałości szkolnej; 

3) badań diagnostycznych dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu;  

4) badań diagnostycznych wynikających z konieczności rediagnozy; 

5) podnoszenia kompetencji wychowawczych rodziców; 

6) prowadzenia szkoleń rady pedagogicznej; 

7) wydawania opinii dotyczących funkcjonowania dziecka w przedszkolu na wniosek dyrektora 

poradni. 

6. Nauczyciele oraz specjaliści pracujący w przedszkolu opracowują charakterystykę dziecka/opinię, 

na podstawie pisemnego wniosku rodzica z zaznaczeniem do jakiego celu będzie wykorzystany. 

Wniosek powinien być skierowany do dyrektora przedszkola.  

 

 

Rozdział 2b. 

Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi 

§ 10. 1. Dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Dyrektor powołuje 

zespół, złożony z nauczycieli oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, który opracowuje 

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

2. Program, o którym mowa w ust. 1 określa: 

1) zakres i sposób dostosowania wymagań programu wychowania przedszkolnego do 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

dziecka, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem,  

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, 

ukierunkowane na poprawę funkcjonowania dziecka oraz wzmacnianie jego uczestnictwa  

w życiu przedszkolnym, 

3) formy i okres udzielania dziecku  pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także  wymiar 

godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, 
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4) działania wspierające rodziców dziecka oraz w zależności od potrzeb - zakres współdziałania z 

poradniami i innymi instytucjami oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i 

młodzieży, 

5) zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne orz możliwości psychofizyczne dziecka, 

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów, 

7) rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności 

dziecka, 

8) wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego realizowane indywidualnie z dzieckiem lub w 

grupie liczącej do 5 wychowanków. 

3. Pracę zespołu koordynuje nauczyciel lub specjalista prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony 

przez dyrektora przedszkola. 

4. Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny 

poziomu funkcjonowania dziecka oraz  w miarę potrzeb modyfikuje program. 

§ 11. 1. Zajęcia z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzą 

specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności. 

2. W przedszkolu integracyjnym zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z 

zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego. 

3. Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i specjalistów z uwagi na potrzeby dzieci 

niepełnosprawnych regulują odrębne przepisy.  

 

 

Rozdział 2c. 

Umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej,  

etnicznej, językowej i religijnej 

§ 12. 1. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej, 

etnicznej i religijnej poprzez prowadzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami: 

1) dostarczanie wiedzy dotyczącej historii oraz tradycji lokalnych i narodowych; 

2) poznawanie i rozwijanie szacunku do symboli narodowych, tradycji i kultury; 

3) wzbudzanie zainteresowań dotyczących wydarzeń w kraju (w skali makro- i mikroregionu); 

4) nauczania religii w ramach planu zajęć przedszkolnych dla dzieci, których rodzice wyrażają takie 

życzenie; 

5) rozwijanie wrażliwości, życzliwości, otwartości na problemy innych, tolerancji, wzajemnej 

akceptacji i szacunku. 

2. Nauka religii odbywa się na podstawie programów dopuszczonych do użytku przez władze kościoła 

rzymsko-katolickiego lub innych kościołów i związków wyznaniowych, w wymiarze dostosowanym 

do wieku dziecka. 

3. Przedszkole prowadzi działania anty dyskryminacyjne obejmujące całą społeczność przedszkola 

poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i procedur, ustalenie praw i 

obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców. 
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Rozdział 3. 

Sposób realizacji zadań przedszkola 

§ 13. 1. Proces wspomagania rozwoju i edukacji prowadzony jest w oparciu o podstawę programową 

wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zalecanych warunków i sposobu jej realizacji, w tym 

poprzez dopuszczone przez Dyrektora do użytku w przedszkolu programy wychowania 

przedszkolnego, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Nauczyciele stosują metody i formy pracy odpowiednie do wieku, potrzeb i możliwości dzieci. 

3. Nauczyciele planują pracę z grupą przedszkolną w oparciu o dopuszczone programy, a w toku 

bieżącej pracy indywidualizują sposób oddziaływania odpowiednio do zdiagnozowanych potrzeb oraz 

możliwości każdego dziecka; w przypadku dzieci niepełnosprawnych - ze szczególnym 

uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności. 

 

§ 14. 1. Przedszkole realizuje zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju 

dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole: 

1) przedszkole dba o opiekę nad dziećmi zapewniając im pełną obsadę pracowników pedagogicznych i 

niepedagogicznych, zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatwierdzonym przez organ prowadzący. 

2) przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka: 

a) zatrudnia kadrę pedagogiczną, w tym specjalistów, zgodnie z arkuszem organizacyjnym 

przedszkola,  

b) realizuje wybrany program wychowania i nauczania, 

c) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

d) stosuje formy i metody pracy rozwijające u dzieci radość poznania, rozbudzające ciekawość 

i chęć eksperymentowania. 

e) współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. 

3) przedszkole zapewnia rodzicom: 

a) przekazywanie pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uzgadnianie kierunków 

i zakresu działań programowo-wychowawczych, 

b) pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęcie wczesnej interwencji 

specjalistycznej, 

c) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, 

d) uczestniczenie w szkoleniach, warsztatach, zajęciach otwartych. 

2. Dzieciom, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, 

przedszkole realizuje roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, zgodnie z odrębnymi 

przepisami (Rozporządzenie MEN z dn. 09 sierpnia 2017 r.).  

 

 

Rozdział 4. 

Sposób sprawowania opieki nad dziećmi i zapewnienia bezpieczeństwa 

§ 15. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań do 

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem 

istniejących warunków lokalowych, a w szczególności: 
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1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie 

zajęć poza terenem przedszkola, 

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - pod względem fizycznym, jak i psychicznym, 

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż., 

2. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i higieniczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku, a w 

szczególności: 

1) sale przedszkolne posiadają właściwe oświetlenie, wentylację, ogrzewanie oraz powierzchnię 

użytkową, 

2) sprzęt posiada atesty i certyfikaty, 

3) przedszkole posiada sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej, 

4) w przedszkolu znajdują się apteczki wyposażone w niezbędne środki do udzielania pierwszej 

pomocy wraz z instrukcję dotyczącą jej udzielania. 

3. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie do 

momentu przekazania dziecka osobie upoważnionej. 

4. Za bezpieczeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (koła zainteresowań, religia, 

różne formy terapii, itp.) odpowiadają prowadzący je nauczyciele i specjaliści, których obowiązkiem 

jest przyprowadzenie i odprowadzenie dzieci z/do grupy. 

5. Podczas wyjścia poza teren przedszkola, nad jednym oddziałem opiekę sprawują: 

- na spacerze – 3 osoby dorosłe: 2 nauczycieli i pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa; 

- na wycieczce – 4 osoby dorosłe: 2-3 nauczycieli i pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa lub inna 

osoba dorosła (specjaliści lub rodzic). 

6. Szczegółowe zasady przebywania dzieci na placu zabaw oraz organizacji spacerów i wycieczek 

określa Regulamin Wycieczek. 

7. Szczegółowe informacje dotyczące bezpieczeństwa dzieci zawarte są w regulaminie Przedszkola Nr 

41 w Białymstoku.  

8. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń 

technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel obowiązany jest nie 

dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając dzieci z miejsca zagrożenia oraz powiadomić o tym 

niezwłocznie Dyrektora. 

§ 16. 1. W przedszkolu nie stosuje się żadnych zabiegów lekarskich nawet w uzgodnieniu z rodzicami, 

jedynie wynikające z udzielenia pierwszej pomocy przed medycznej.  

2. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do udziału w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. 

3. W razie zaistnienia w przedszkolu wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc 

przed  medyczną, oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną. 

4. O każdym wypadku zawiadamia się niezwłocznie: 

1) rodziców poszkodowanego dziecka, 

2) organ prowadzący przedszkole, 

3) pracownika służby bhp, 

5. O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora 

oświaty. 

6. O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia zawiadamia się niezwłocznie inspektora 

sanitarnego. 
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7. Zawiadomień, o których mowa powyżej dokonuje Dyrektor, bądź upoważniony przez niego 

pracownik przedszkola. 

8. Każdy wypadek odnotowuje się w rejestrze wypadków, sporządza się protokół. Dyrektor powołuje 

zespół i prowadzi postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

9. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców. 

10. Przedszkole prowadzi edukację dla bezpieczeństwa m.in. poprzez tematy kompleksowe, bajko 

terapię z zastosowaniem różnych metod i form. Tematyka dotyczy bezpieczeństwa na drodze, sposobu 

korzystania z urządzeń, narzędzi i przyborów, bezpieczeństwa w relacjach z nieznajomymi, roślinami  

i zwierzętami, zagrożeń związanych z lekami, środkami chemicznymi i inne. 

11. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przedszkole współpracuje z różnymi podmiotami 

np. z policją, strażą pożarną, ośrodkiem zdrowia. 

 

 

 

Rozdział 4a. 

Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola 

 

§ 17. 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, 

lub inną upoważnioną przez niego osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę 

upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub placu zabaw przez 

rodzica lub inną upoważnioną osobę. 

2. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady 

przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola: 

1) przyprowadzanie dzieci do przedszkola odbywa się w godzinach: od 6.00 do 8.30, odbieranie dzieci 

z przedszkola trwa do godziny 18.00; 

2) dopuszcza się możliwość późniejszego przyprowadzania dzieci po wcześniejszym poinformowaniu 

nauczyciela oddziału, do którego dziecko uczęszcza; 

3) dzieci przyprowadzają i odbierają z przedszkola rodzice lub osoby upoważnione przez opiekuna;  

4) własnoręcznym podpisem rodzic i nauczyciel potwierdzają przyprowadzenie i odbiór dziecka; 

5) osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać dziecko bezpośrednio pod opiekę 

nauczyciela; 

6) rodzice mogą upoważnić na piśmie osobę pełnoletnią do przyprowadzania i odbierania dziecka  

z przedszkola. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres 

zamieszkania, oraz serię i numer dowodu osobistego; 

7) nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola i żądać okazania 

dowodu tożsamości od osoby upoważnionej; 

8) rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola 

przez upoważnioną przez nich osobę; 

9) nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy 

stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może ona zapewnić dziecku bezpieczeństwa 

(jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających); 

10) o każdej odmowie wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora przedszkola.  

W takiej sytuacji nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia wszelkich czynności dostępnych w celu 

nawiązania kontaktu z rodzicami dziecka; 
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11) rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia przedszkola, jeżeli tego nie 

uczynią, nauczyciel po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji i Dyrektora, podejmuje działanie 

odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji; 

3. Do przedszkola przyprowadza się dzieci zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie 

pobytu w przedszkolu, rodzic jest zobowiązany do odebrania dziecka niezwłocznie po powiadomieniu 

go przez nauczyciela. Dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. 

 

 

Rozdział 5. 

Współpraca przedszkola z rodzicami 

§ 18.1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości realizowanych programów i planów zajęć; 

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

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciela w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz w doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola, wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo (Radę Rodziców); 

5) współuczestniczenia w planowaniu pracy Przedszkola i inicjowania działań na rzecz placówki. 

3. Do podstawowych obowiązków rodziców należy w szczególności: 

1) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnią przez nich osobę 

zapewniając dziecku pełne bezpieczeństwo; 

2) zapewnienie regularnego uczęszczania na zajęcia przedszkolne dziecka realizującego roczne 

obowiązkowe przygotowanie przedszkolne; 

3) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

5) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadomienie  

o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych; 

6) kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu 

ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

7) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji; 

8) przestrzeganie niniejszego statutu; 

9) jak najszybsze odebranie dziecka z przedszkola w przypadku zachorowania, urazu, wypadku. 

10) śledzenie na bieżąco informacji umieszczonych na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń 

§ 19. 1. Podstawowymi formami współpracy przedszkola z rodzicami są w szczególności: 

1) spotkania adaptacyjne dla dzieci w obecności ich rodziców; 

2) zebrania grupowe; 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, wychowawcami, nauczycielami, specjalistami; 

4) bieżące informacje pisemne i ustne oraz poprzez komunikatory internetowe, kontakt telefoniczny 
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5) uroczystości, imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców, opiekunów i innych członków 

najbliższej rodziny; 

6) spotkania grupowe z rodzicami i dziećmi; 

7) warsztaty, zajęcia otwarte w obecności rodziców; 

8) dni otwarte. 

§ 20.1. Stałe spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze 

organizowane są w przedszkolu w formie: 

1) zebrań ogólnych przynajmniej jeden raz w roku; 

2) zebrań grupowych, wg harmonogramu współpracy z rodzicami ustalonego na każdy rok szkolny. 

3) spotkań indywidualnych, zajęć otwartych na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

2. Nauczyciele, pracownicy Przedszkola i rodzice mają prawo oraz zobowiązani są do poszanowania 

wzajemnej godności i współdziałania na zasadach życzliwości, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami 

zachowania. 

 

 

Rozdział 6. 

Organy przedszkola i ich kompetencje 

§ 21. 1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola 

- kandydat na stanowisko Dyrektora przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Stanowisko 

Dyrektora powierza organ prowadzący.   

- dyrektor wykonuje obowiązki, a także posiada uprawnienia określone w odrębnych przepisach.  

- szczegółowe kompetencje dyrektora określa ustawa oraz odrębne przepisy dotyczące obowiązków i 

uprawnień. 

    2) Rada Pedagogiczna 

        - Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji statutowych  

zadań przedszkola dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

      - kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa. 

         - Rada Pedagogiczna działa na podstawie „Regulaminu Rady Pedagogicznej Przedszkola 

Samorządowego nr 41 Integracyjnego w Białymstoku”. 

     3) Rada Rodziców 

        - Rada Rodziców jest kolegialnym organem przedszkola reprezentującym ogół rodziców w 

danym roku szkolnym. 

       - wewnętrzną strukturę Rady Rodziców, tryb jej pracy oraz szczegółowy sposób przeprowadzania 

wyborów określa „Regulamin Rady Rodziców Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego w 

Białymstoku”. 

      - Rada Rodziców tworzy warunki współdziałania rodziców z nauczycielami we wszystkich 

działaniach pracy przedszkola. 

      - kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Rodziców określa ustawa. 

2. Organy przedszkola działają samodzielnie na podstawie i w granicach prawa. 
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3. Działalność organów przedszkola jest jawna, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 

4. Organy tworzą warunki do współpracy opartej na wzajemnym szacunku i zaufaniu. 

§ 22. W przedszkolu przewidziane jest stanowisko wicedyrektora. Osoba, której powierzono to 

stanowisko, wykonuje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków, odpowiedzialności i 

uprawnień powierzonych przez dyrektora przedszkola. Stanowisko wicedyrektora utworzone jest w 

porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole. 

§ 23.1. W przypadku zaistnienia sporu między organami przedszkola, obowiązkiem tych organów jest 

dążenie do rozstrzygnięcia sporu w trybie negocjacji, w których udział biorą wyłącznie członkowie 

tych organów. 

2. Sprawy sporne między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor, o ile nie jest jedną ze stron 

konfliktu. 

3. W przypadku, gdy dyrektor jest strona konfliktu, to mediatorem jest osoba wskazana przez organ 

niezaangażowany w konflikt po zaakceptowaniu przez strony konfliktu. 

4. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w trybie określonym w ust. 1-3, dyrektor zawiadamia o 

zaistniałym sporze organ prowadzący przedszkole. 

 

 

Rozdział 7. 

Organizacja pracy przedszkola 

§ 24.1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ 

prowadzący przedszkole przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 

18.00. 

2. W przedszkolu funkcjonuje 6 oddziałów integracyjnych o charakterze całodziennym 

zlokalizowanych w jednym budynku. 

3. O przydziale dzieci do danej grupy decyduje Dyrektor. 

4. Liczba dzieci w oddziale przedszkolnym wynosi od 15 do 20, w tym od 3 do 5 dzieci 

niepełnosprawnych. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego, liczba dzieci 

może być niższa. Dzieci z cukrzycą, niezależnie od wieku, przyjmowane są do jednego oddziału. W 

każdym roku szkolnym przedszkole rezerwuje 2 miejsca dla dzieci chorych na cukrzycę, które mogą 

zgłosić się w trakcie trwania roku szkolnego.  

5.  Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece 3 lub 4 nauczycieli zależnie od czasu 

pracy oddziału oraz realizowanych zadań. 

1) W grupach dzieci najmłodszych dodatkowo zatrudniana jest pomoc nauczyciela oraz w 

szczególnych przypadkach asystent dziecka. 

2) W oddziale, w którym przebywają dzieci z cukrzycą opiekę medyczną nad nimi sprawują 

zatrudnione pielęgniarki. Procedura sprawowania opieki stanowi załącznik nr 2.  

6. W przypadku pojawienia się u dziecka objawów chorobowych (np. gorączka, wymioty itp.) 

nauczyciel powiadamia rodziców dziecka. 

7. W przedszkolu nie podaje się leków z wyjątkiem dzieci z chorobą przewlekłą.  

8.  Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki zawodowe w danym 

czasie do momentu przekazania ich rodzicom lub osobom upoważnionym, a w czasie zajęć 

dodatkowych lub terapeutycznych osoba prowadząca te zajęcia. 

9. W przypadku dzieci chorych na cukrzycę: 
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- w zakresie prawidłowego funkcjonowania i poziomu cukru w surowicy krwi odpowiadają 

pielęgniarki,                      

-  od momentu wyjścia z grupy  do momentu powrotu do niej (na pomiar cukru i podanie insuliny), za 

bezpieczeństwo i zdrowie dzieci odpowiadają pielęgniarki. 

10. W okresach niskiej frekwencji dzieci lub w innych uzasadnionych okolicznościach, dyrektor 

przedszkola może zlecić łączenie oddziałów. 

§ 25. 1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o: 

1) podstawę programową wychowania przedszkolnego, realizowaną w wymiarze 5 godzin dziennie, 

2) programy wychowania przedszkolnego dopuszczone do użytku w przedszkolu przez Dyrektora. 

2. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki trwa 60 minut. 

3. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych 

dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości 

narodowej i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić: 

a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut; 

b) z dziećmi w wieku 5-7 lat – około 30 minut.  

§ 26. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa 

arkusz organizacji przedszkola opracowany przez Dyrektora przedszkola, zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 27.  Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców. 

§ 28.1. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin 

dziennie. 

2. Poza czasem wymienionym w ust. 1 korzystanie z wychowania przedszkolnego jest odpłatne. 

3. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 3, wynosi 1 zł za każdą godzinę pobytu dziecka  

w przedszkolu, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w uchwale Nr XXXII/507/17 Rady Miasta 

Białystok z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego pobytu dziecka w 

przedszkolu oraz opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę 

Białystok. 

4. Rozliczenie miesięcznej wysokości opłaty za czas faktycznej realizacji odpłatnych świadczeń  

w miesiącu poprzedzającym miesiąc rozliczenia, ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej, o której 

mowa w ust. 4 oraz liczby godzin faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas określony  

w ust 1. 

5. Opłata, o której mowa w ust. 4 nie obejmuje kosztów wyżywienia dziecka. 

6. Przedszkole zapewnia wszystkim dzieciom możliwość odpłatnego korzystania z posiłków, 

podawanych w czasie zadeklarowanego przez rodziców pobytu dziecka w przedszkolu, a także 

pracownikom przedszkola. 

7. Szczegółowy zakres realizowanych świadczeń oraz odpłatności określa umowa cywilnoprawna 

zawierana pomiędzy przedszkolem a rodzicem dziecka, która reguluje w szczególności: okres, na jaki 

jest zawierana, wymiar czasu pobytu dziecka w przedszkolu, zakres korzystania z posiłków oraz 

termin wnoszenia opłat. 

8. Opłaty, o której mowa w ust. 4  nie wnoszą rodzice dzieci sześcioletnich i starszych realizujących 

obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Rodzice niniejszych dzieci ponoszą jedynie 

opłaty za wyżywienie dziecka. 

12. W przypadku opóźnienia we wnoszeniu opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, a także 

opłat za żywienie naliczane będą odsetki ustawowe za opóźnienie. 



 16 

Rozdział 8. 

Zadania pracowników przedszkola 

§ 30. 1. W przedszkolu zatrudnia się  nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych. 

 2. W oddziałach integracyjnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli współorganizujących 

posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia 

integracyjnego oraz specjalistów do realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego. 

§ 31. 1. Nauczyciele realizują wychowawcze, opiekuńcze i dydaktyczne zadania przedszkola, zgodnie 

z jego charakterem określonym w statucie i odpowiadają za jakość pracy przedszkola, w tym sposób 

sprawowania opieki nad dziećmi.  

2. Podstawową zasadą pracy nauczyciela jest kierowanie się dobrem dzieci, troską o ich 

bezpieczeństwo i zdrowie, z poszanowaniem godności, a także uważne towarzyszenie im w osiąganiu 

dojrzałości szkolnej. Nauczyciel jest równocześnie wychowawcą grupy. 

3. Do zakresu zadań nauczyciela należy w szczególności: 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza 

jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp. 

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z dopuszczonym 

programem,  

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań poprzez: 

a) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

b) wykorzystanie wyników obserwacji do planowania pracy z grupą, 

c) prowadzenie pracy indywidualnej oraz w grupach odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci,  

d) opracowanie diagnozy dojrzałości szkolnej,  

e) indywidualizację oddziaływań w toku bieżącej pracy, 

f) stosowanie metod nauczania i wychowania dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości 

dzieci, 

4) współpraca ze specjalistami i instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

zdrowotną, odpowiednią do sytuacji społecznej dziecka;  

5) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa 

rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania 

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego 

zachowania i rozwoju.  

6) Nauczyciel zobowiązany jest do wzbogacania własnego warsztatu pracy oraz stałego podnoszenia i 

aktualizowania wiedzy i umiejętności pedagogicznych poprzez aktywne uczestniczenie w 

doskonaleniu zawodowym organizowanym w przedszkolu oraz poprzez instytucje zewnętrzne 

wspomagające przedszkole. 

4. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt  

z jego rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, 

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych, 

3) włączenia ich w działalność przedszkola. 

§ 32. 1. W przedszkolu integracyjnym zatrudnia się specjalistów, m.in. pedagoga, psychologa, 

logopedę, rehabilitanta ruchowego, terapeutę SI, nauczyciela rytmiki. 
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2. Zakresy zadań nauczycieli specjalistów w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

§ 33.1.  W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi. Ich podstawowym zadaniem 

jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania przedszkola jako instytucji publicznej oraz utrzymywanie 

obiektu i jego otoczenia w czystości i porządku.  Przedszkole zatrudnia pracowników nie będących 

nauczycielami: 

1) pomoc nauczyciela; 

2) księgową; 

3) intendentkę; 

4) pomoc administracyjną; 

5) kucharki; 

6) woźne oddziałowe; 

7) pracownika prac lekkich; 

8) pielęgniarki. 

2. Pracownicy administracyjni i obsługowi są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom 

ustawy o pracownikach samorządowych. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych oraz ich szczegółowe zadania 

ustala dyrektor przedszkola. 

4. Pracownicy zatrudnieni w przedszkola zobowiązani są do przestrzegania zakresu obowiązków na 

zajmowanym stanowisku. 

5. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują przepisy ustawy – Kodeks Pracy i 

wydane na tej podstawie przepisy wykonawcze. 

6. Pracownicy niepedagogiczni włączają się do zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. 

§ 34. 1. Pracownicy pedagogiczni i niepedagogiczni podlegają bezpośrednio Dyrektorowi przedszkola. 

2. Pracownik przedszkola obowiązany jest: 

1) przestrzegać regulaminy obowiązujące w przedszkolu; 

2) przestrzegać ustalony w zakładzie pracy porządek; 

3) przestrzegać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisy przeciwpożarowe; 

4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie oraz zachować w tajemnicy informację, których 

ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę; 

5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach; 

6) przestrzegać zasad współżycia społecznego; 

7) przestrzegać poleceń zwierzchnika, związanych z organizacją pracy przedszkola. 

 

 

Rozdział 9. 

Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola 

§ 35. 1. Dziecko w przedszkolu ma zapewnione wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach 

Dziecka, a w szczególności prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej dzieciom bezpieczeństwo  i 

ochronę przed zjawiskami przemocy; 
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2) organizacji zajęć z uwzględnieniem zasad higieny pracy i ochrony zdrowia; 

3) życzliwego i podmiotowego traktowania; 

4) przebywania w spokojnej i pogodnej atmosferze; 

5) sprawiedliwej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku wystąpienia trudności rozwojowych. 

2. Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do przedszkola jest m.in.: 

1) współdziałanie z nauczycielami w procesie nauczania i wychowania, 

2) przestrzeganie zasad współżycia społecznego ustalonych w przedszkolu, szanowanie odrębności 

każdego dziecka, 

3) stosowanie się do przyjętych umów obowiązujących w grupie i w przedszkolu, ustalonych wspólnie 

z nauczycielami, 

4) przestrzeganie ustalonych w przedszkolu zasad bezpieczeństwa, 

5) bezwzględne poszanowanie nietykalności cielesnej innych (dzieci i dorosłych), 

6) szanowanie sprzętów i zabawek jako wspólnej własności, 

7) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, pełnienie dyżurów, 

8) dbanie o estetykę i czystość pomieszczeń w których przebywa. 

§ 36.1. Dyrektor przedszkola na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o 

skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola, tj. rozwiązać umowę w sprawie 

korzystania z usług przedszkola za wypowiedzeniem, w następujących przypadkach: 

1)  nie uczęszczania dziecka do przedszkola przez okres powyżej kolejnych 30 dni kalendarzowych, z 

wyłączeniem długotrwałej choroby; 

2) ujawnienia nie spełniania kryteriów rekrutacyjnych po zawarciu umowy o korzystanie z usług 

przedszkola; 

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień statutu przedszkola. 

4) zachowań dziecka, które zagrażają bezpieczeństwu jego lub innych dzieci. 

2. Wskutek rozwiązania umowy przez przedszkole, dziecko zostanie skreślone z listy korzystających z 

usług przedszkola, z zastrzeżeniem ust. 3, a przedszkole ma prawo dochodzenia wymagalnych 

wierzytelności na drodze sądowej. 

 

 

Rozdział 10. 

Postanowienia końcowe 

§ 37. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, 

nauczycieli, rodziców, pracowników niepedagogicznych. 

§ 38. 1. Organem kompetentnym do uchwalania statutu i dokonywania zmian w statucie przedszkola 

jest Rada Pedagogiczna. 

2. Zmian w statucie dokonuje  Rada Pedagogiczna z własnej inicjatywy lub na wniosek organów 

przedszkola. Nowelizacja statutu następuje w formie uchwały Rady Pedagogicznej. 

§ 39.1. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się: 

1) udostępnienie zainteresowanym osobom w sekretariacie przedszkola; 
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Statut z powyższym brzmieniem wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2017 r. 

 

 

Załącznik nr  1 

 

 

Procedura rekrutacji dzieci posiadających  

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

przez Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną 

do Przedszkola Samorządowego Nr 41 Integracyjnego  

 w Białymstoku 

 

Zasady rekrutacji dzieci niepełnosprawnych 
 

1. Rekrutacja odbywa się w tym samym czasie co rekrutacja dzieci zdrowych.  

 

2. Do PS Nr 41 w Białymstoku przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego z terenu miasta, a w miarę możliwości organizacyjnych placówki 

również dzieci z sąsiednich gmin. 

 

3. Dzieci przyjmowane są zgodnie z zasadą powszechnej dostępności w miarę posiadanych 

 przez Przedszkole miejsc. 

 

4. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola mają dzieci, które już do niego uczęszczały, 

 a rodzice złożyli deklarację o kontynuowaniu wychowania  przedszkolnego.  

  

Rodzice  dzieci, które od września są w obowiązku szkolnym powinni złożyć do 

dyrektora przedszkola decyzję dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 

zamieszkuje,  dotyczącą odroczenia obowiązku szkolnego. 

    

5. O przyjęciu dzieci niepełnosprawnych decyduje Komisja ds. Rekrutacji powołana 

Zarządzeniem Dyrektora po zasięgnięciu opinii zespołu specjalistów pracujących w 

przedszkolu.  

 

6. Zespół specjalistów podejmując decyzję o przyjęciu dziecka do Przedszkola kieruje się 

realnymi możliwościami stworzenia dziecku w przedszkolu optymalnych  warunków do 

rozwoju, oraz prowadzenia z nim zajęć specjalistycznych. 

 

 Kryteria, którymi kieruje się zespół specjalistów: 

 dostarczenie aktualnej wymaganej dokumentacji tj. Orzeczenia o Potrzebie 

Kształcenia Specjalnego wydanego przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną,  

 uczestnictwo dziecka z rodzicem w zajęciach otwartych i konsultacjach 

umożliwiających obserwację  dziecka w warunkach przedszkolnych, w okresie 

poprzedzającym rekrutację,  

 gotowość dziecka do edukacji w warunkach integracji tzn. zdolność budowania   

wspólnego pola uwagi, umiejętności związane z naśladownictwem, dostrzeganie osób 

w otoczeniu, brak zachowań zaburzających funkcjonowanie grupy,  

 w przypadku przejścia dziecka z przedszkola terapeutycznego, wskazane jest 

dostarczenie aktualnej opinii o poziomie funkcjonowania dziecka i ewentualnej  
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informacji o gotowości dziecka do edukacji w warunkach integracji sporządzonej 

przez specjalistów pracujących z dzieckiem.  
 

Załącznik nr 2 

 

 

Procedura sprawowania opieki pielęgniarskiej nad dziećmi 

z chorobą cukrzycową: 

 
1. Pielęgniarka pracuje w grupie, w której przebywają dzieci z chorobą cukrzycową i 

uczestniczy we wszystkich zajęciach i wyjściach tej grupy. 

 

2. Dzieci cukrzycowe przyprowadzane są do przedszkola przez rodziców, którzy też 

przekazuą wszystkie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka 

pielęgniarce. 

 

3. Pielęgniarka przed każdym posiłkiem mierzy dzieciom poziom cukru w surowicy krwi 

i podaje insulinę. 

 

4. Dzieci te w przedszkolu mają specjalną dietę cukrzycową. 

 

5. W razie wystąpienia nieprawidłowości w poziomie cukru u dzieci lub złym 

samopoczuciu pielęgniarka telefonicznie informuje rodziców. 

 

6. Pielęgniarka podczas pobytu w przedszkolu uczy dzieci cukrzycowe obsługi 

glukometru i podawania insuliny, tłumaczy zasady diety cukrzycowej. 

 

7. Pielęgniarka przekazuje dzieci cukrzycowe rodzicom i informuje o stanie zdrowia       

i poziomach cukru w czasie pobytu w przedszkolu. 

 

 


