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             Podstawy prawne 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Dz. U. z 2021 r. poz. 1915                  

oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe Dz. U. z 2021 poz. 1082; 2022 r. 

poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730 

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki 

prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz. 283) 

 

 

ROZDZIAŁ 1 

Przepisy ogólne 

§ 1 

1. Społeczne Przedszkole Montessori jest niepubliczną placówką 

wychowania przedszkolnego, która: 

1. realizuje programy wychowania przedszkolnego uwzględniające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, 

2. zatrudnia Nauczycieli, posiadających kwalifikacje określone                  

dla nauczycieli przedszkoli publicznych. 

2. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:   

1) przedszkolu-należy przez to rozumieć Społeczne Przedszkole 

Montessori w Dąbrowie Górniczej;  

2) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę  z dnia 14 grudnia 2016 

roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. 

zmianami); 

3) Statucie - należy przez to rozumieć Statut Społecznego Przedszkola 

Montessori;  

4) Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej- należy przez to rozumieć organy 

działające w Przedszkolu;  
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5) dzieciach-należy przez to rozumieć Dzieci uczęszczające                      

do Społecznego Przedszkola Montessori;  

6) Rodzicach- należy przez to rozumieć Rodziców/Prawnych opiekunów 

dziecka oraz osoby (podmioty), sprawujące pieczę zastępczą                   

nad dzieckiem; 

7) Wychowawcy- należy przez to rozumieć Nauczyciela - Wychowawcę, 

którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono oddział 

przedszkolny;  

8) organie prowadzącym przedszkole–należy przez to rozumieć 

Społeczne Towarzystwo Szkolne w Dąbrowie Górniczej;  

9) organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem- 

należy przez to rozumieć Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach.    

ROZDZIAŁ 2 

                                 Postanowienia ogólne 

§ 2 

1. Przedszkole nosi nazwę Społeczne Przedszkole Montessori w Dąbrowie 

Górniczej.  

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Dąbrowie Górniczej, przy ulicy 

Wirgiliusza Grynia 19.  

3. Przedszkole jest placówką niepubliczną, działającą w ramach 

obowiązującego prawa oświatowego, Statutu, zasad pedagogiki Marii 

Montessori. 

4. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu.  

5. Podstawą prawną działalności przedszkola jest wpis do ewidencji szkół 

i placówek niepublicznych województwa śląskiego, prowadzonej                  

przez Urząd Miejski w Dąbrowie Górniczej oraz niniejszy Statut.  

§ 3 

1. Przedszkole używa pieczęci zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 
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§ 4 

1. Organem prowadzącym przedszkole jest: Społeczne Towarzystwo 

Szkolne w Dąbrowie Górniczej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej,                    

ul. Wirgiliusza Grynia 19.  

2. Organ prowadzący przedszkole poprzez Zarząd:  

1. nadaje przedszkolu Statut lub uchyla niektóre jego przepisy 

przepisami o innej treści albo brzmieniu bądź dodaje do niego nowe 

przepisy; 

2. powołuje i odwołuje Dyrektora przedszkola;  

3. nadzoruje zarządzanie majątkiem przedszkola;   

4. ustala wysokość czesnego i innych opłat; 

5. nadzoruje Dyrektora przedszkola w sprawie zatrudniania                  

i zwalniania pracowników przedszkola;  

6. nadzoruje rozstrzyganie ewentualnych sporów między Radą 

Pedagogiczną a Dyrektorem i ma głos decydujący.  

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia Społecznego Towarzystwa Szkolnego        

w Dąbrowie Górniczej mają moc obowiązującą wszystkie organy 

przedszkola.   

ROZDZIAŁ 3 

Cele i zadania przedszkola 

§ 5 

1. Przedszkole realizuje płatne nauczanie i wychowanie. 

2. Praca dydaktyczno-wychowawcza i opiekuńcza prowadzona jest                    

w oparciu o programy wychowania przedszkolnego, zawierające 

podstawę programową wychowania przedszkolnego, tworzące zestaw 

programów wychowania przedszkolnego, a także Roczny Plan Pracy 

Przedszkola.  

3. Wychowanie i edukacja Dziecka ma na celu wspieranie harmonijnego 

rozwoju i przygotowanie do życia we współczesnym społeczeństwie.  
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4. Przedszkole w realizacji zadań respektuje zasady nauk pedagogicznych, 

w tym pedagogiki Marii Montessori, przepisy prawa oświatowego,                 

a także zobowiązania wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka, 

przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych, z dnia                  

20 listopada 1989 roku.  

5. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie 

całościowego rozwoju Dziecka, aby Wychowanek osiągnął dojrzałość            

do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. Wsparcie to 

realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - uczenia 

się, co umożliwia Dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu 

działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej            

do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia Dziecko osiąga 

dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji. 

6. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:   

1. sprawowanie opieki nad Dziećmi i zapewnienie im bezpieczeństwa 

oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;  

2. wspomaganie indywidualnego rozwoju Dziecka w przyjaznym, 

bezpiecznym i zdrowym środowisku, w atmosferze akceptacji                    

i bezpieczeństwa;  

3. uwzględnienie indywidualnych potrzeb Dziecka, troskę                          

o zapewnienie równych szans, wzmacnianie wiary we własne siły                   

i możliwości osiągania sukcesu, dostosowanie metod i form pracy 

do potrzeb i możliwości indywidualnych Dziecka oraz wszystkich 

obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego, 

4. pomoc psychologiczno-pedagogiczną - odpowiednio do stopnia          

i rodzaju niepełnosprawności Dziecka, prowadzenie zajęć zgodnie          

z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej 

specjalistycznej,  

5. zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających 

nabywaniu przez Dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość 
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procesów adaptacji oraz pomoc Dzieciom rozwijającym się                   

w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony, 

6. wspieranie poczucia wartości Dziecka i zaufania we własne siły, 

motywację wewnętrzną i uniezależnienie od pochwał;  

7. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, wspieranie 

twórczego rozwoju, dążenie do osiągania celów, podejmowanie 

odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie;  

8. rozbudzanie w Dziecku zamiłowania do ciszy i porządku; 

9. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwienie rozumienia 

zjawisk zachodzących w dostępnym Dziecku otoczeniu: 

przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym; 

10. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności 

badawczej, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, wyrażanie 

własnych myśli i przeżyć;  

11. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju 

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej; 

12. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, 

bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych                

poprzez udział w zajęciach ruchowych, grach i zabawach;  

13. przygotowanie Dzieci do posługiwania się językiem obcym 

nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej                    

i wrażliwości kulturowej oraz wzbudzanie motywacji do uczenia się 

języka obcego;  

14. przygotowanie do podjęcia nauki w szkole; 

15. umożliwianie Dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, kształtowanie postaw 

tolerancji oraz wrażliwości i otwartości na innych ludzi; 

16. rozwijanie wrażliwości moralnej Dziecka, szanowanie tradycji domu 

rodzinnego. 
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§ 6 

         Sposób realizacji celów i zadań przedszkola: 

1. zadania programowe przedszkola realizuje wykwalifikowana Kadra 

Pedagogiczna, 

2. zadania programowe realizowane są poprzez organizowanie sytuacji 

edukacyjnych, ukierunkowujących rozwój Dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem, możliwościami rozwojowymi, w atmosferze 

akceptacji i bezpieczeństwa, 

3. działania wychowawczo-edukacyjne przedszkola ukierunkowane są 

na wspieranie indywidualnego rozwoju Dziecka w relacji                        

ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym, kształcenie 

jego samodzielności intelektualnej, umożliwianie dokonywania 

wyborów edukacyjnych odpowiednio do jego uzdolnień, możliwości           

i osiągnięć, 

4. przedszkole uzgadnia wspólnie z Rodzicami kierunki i zakres działań 

realizowanych w przedszkolu, m.in. poprzez częste zbieranie 

informacji dotyczących postępów Dziecka i jakości pracy 

przedszkola, 

5. wykorzystanie w procesie nauczania metody Marii Montessori. 

§ 7 

Zakres i sposób wykonywania zadań opiekuńczych przedszkole ustala 

odpowiednio do potrzeb, możliwości rozwojowych Dzieci oraz potrzeb 

środowiska z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa    

i higieny: 

1. podczas pobytu w przedszkolu Dziecko pozostaje nieustannie                

pod opieką osoby dorosłej – Nauczyciela, który wspomagany jest               

przez Pomoc Nauczyciela, 

2. wyjścia i wyjazdy poza teren przedszkola planuje Nauczyciel – 

programowo i organizacyjnie, zgodnie z odrębnymi przepisami, 



Społeczne Przedszkole Montessori w Dąbrowie Górniczej 
 

Strona 8 z 33 
 

3. wszyscy Pracownicy przedszkola przestrzegają zasad bezpieczeństwa, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

4. w przedszkolu nie mogą być stosowane wobec Wychowanków żadne 

zabiegi, z wyjątkiem udzielania pierwszej pomocy – bez stosowania 

leków. 

§ 8 

1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez Rodziców 

lub upoważnioną przez nich na piśmie osobę, zapewniającą Dziecku 

pełne bezpieczeństwo.  

2. Rodzice mogą zmienić osobę upoważnioną (pisemne upoważnienie 

według wzoru ustalonego przez Dyrektora przedszkola) na inną,                  

w każdym czasie. 

3. Dziecka nie wydaje się z przedszkola osobom, wskazującym na użycie 

alkoholu lub innych środków odurzających. 

4. Obowiązkiem osoby przyprowadzającej Dziecko do przedszkola jest 

przekazanie go bezpośrednio Nauczycielowi. 

§ 9 

1. Przedszkole udziela Dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

na zasadach  określonych w przepisach odrębnych. 

2. Przedszkole w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej: 

1.organizuje współpracę Rodziców z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną, a także innymi wyspecjalizowanymi instytucjami,       

w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności 

poprzez: 

a.  oceny funkcjonowania Dzieci,  

b. określanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających 

funkcjonowanie Dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola,  

c. ustalania efektów działań podejmowanych w celu poprawy ich 

funkcjonowania,  

d. planowanie dalszych działań; 
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2.organizuje wsparcie merytoryczne dla Nauczycieli i Rodziców Dzieci 

ze strony poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówki 

doskonalenia nauczycieli. 

3. Przedszkole organizuje opiekę nad Dziećmi z niepełnosprawnościami,                  

jeżeli takie zostaną zakwalifikowane.  

4. Kształceniem specjalnym obejmuje się Dzieci z niepełnosprawnosciami, 

wymagające specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to 

jest prowadzone w formie nauki opartej o Indywidualny Program 

Edukacyjno – Terapeutyczny. 

5. Przedszkole, dla Dzieci z opiniami o Wczesnym Wspomaganiu Rozwoju 

Dziecka, organizuje kształcenie na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

6. Przedszkole, w przypadku wystąpienia zdiagnozowanych u Dziecka  

potrzeb, za zgodą organu prowadzącego, organizuje: 

1. indywidualne roczne przygotowanie przedszkolne, 

2. zindywidualizowaną ścieżkę realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego. 

7. Przedszkole zatrudnia do realizacji zadań z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej Specjalistów, w tym: Psychologa, 

Logopedę oraz innych Terapeutów, w tym Pedagoga specjalnego,           

w ramach potrzeb, na zasadach określonych w przepisach 

odrębnych. 

8. Zakres obowiązków, kompetencji Specjalistów określają przepisy 

odrębne. 

9. Zajęcia rewalidacyjne, specjalistyczne i inne o charakterze 

terapeutycznym realizowane są indywidualnie lub grupowo. 

10. Szczegółowe zasady organizacji pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej określają przepisy odrębne. 
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§ 10 

Wobec rodziny przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą:  

1. pomaga w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych Dziecka              

i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2.  informuje na bieżąco o postępach Dziecka poprzez organizowanie 

konsultacji z Nauczycielami- Wychowawcami, Specjalistami, zebrań 

dla Rodziców oraz zajęć otwartych; 

3. wspomaga działania wychowawcze Rodziców, wpływa                        

na integrowanie zabiegów wychowawczych i przygotowanie Dzieci 

do nauki szkolnej. 

§ 11 

Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia Dzieciom 

możliwość korzystania z:  

1. pomieszczeń do nauczania, wychowania i opieki;  

2. placu do zajęć rekreacyjno - sportowych;  

3. pomieszczeń sanitarno-higienicznych i szatni;  

4.  posiłków. 

§12 

1. Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna oraz wszyscy Pracownicy 

przedszkola są zobowiązani do zapewnienia Dzieciom bezpiecznych       

i higienicznych warunków zabawy i nauki w czasie ich pobytu                     

w przedszkolu, jak również podczas zajęć organizowanych poza jego 

terenem.  

2. Nauczyciele i Wychowawca odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo 

Dzieci w czasie ich pobytu w przedszkolu.   

3. W celu zapewnienia Dzieciom bezpieczeństwa, w czasie przebywania             

w przedszkolu, ustala się ogólne zasady postępowania Kadry 

Pedagogicznej i Pracowników Niepedagogicznych zatrudnionych                    

w przedszkolu: 

1. systematyczne wpajanie Dzieciom zasad bezpieczeństwa, 
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2. odliczanie Dzieci przed wyjściem poza budynek przedszkola                

oraz przed i po powrocie do przedszkola, 

3. reagowanie na wszelkie sytuacje, sygnały lub znamiona 

przestępstwa, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 

Dzieci i zgłaszanie o tym Dyrektorowi przedszkola, 

4. natychmiastowe reagowanie na osoby postronne przebywające             

na terenie przedszkola, zwrócenie się o podanie celu przybycia, 

udzielenie informacji zgodnie z posiadanymi kompetencjami,                    

a w razie potrzeby zawiadomienie Dyrektora przedszkola – osoby 

postronnej nie pozostawia się samej na terenie przedszkola                 

bez nadzoru Personelu przedszkola. 

4. Zabrania się pozostawiania Dzieci bez opieki Nauczyciela – w sytuacji 

koniecznej należy zapewnić odpowiednie zastępstwo. 

5. Tygodniowy i dzienny rozkład zajęć, w którym dominującą formą jest 

praca własna, wykorzystująca pomoce montessoriańskie, ustalony jest 

z zachowaniem higieny umysłowej przez równomierne rozłożenie zajęć 

dnia i tygodnia z uwzględnieniem dostosowania ich do potrzeb 

wiekowych i rozwojowych Dzieci.   

§ 13 

Inne cele i zadania przedszkola mogą wynikać z woli Rodziców, wyrażonej 

poprzez Zarząd Społecznego Towarzystwa Szkolnego, o ile nie są one 

sprzeczne z zadaniami lub celami określonymi w prawie oświatowym. 

ROZDZIAŁ 4 

Organy przedszkola i ich zadania 

§ 14 

1. Organami przedszkola są:  

1. Dyrektor przedszkola;  

2. Rada Pedagogiczna.  
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§ 15 

1. W celu wymiany informacji i współdziałania, działające w przedszkolu 

organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach 

planowanej i prowadzonej działalności.   

2. Organy przedszkola są zobowiązane do współpracy, tworzenia dobrego 

klimatu przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa, utrwalania 

demokratycznych zasad funkcjonowania placówki.  

3.Organy pracują na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę nieingerowania 

w swoje kompetencje oraz zasadę współpracy, współdziałają                      

w realizacji zadań wynikających ze statutu i planu pracy przedszkola. 

4. W przypadku konfliktu między organami przedszkola każdy z nich ma 

prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego                    

lub nadzorującego przedszkole, zgodnie z podziałem kompetencji tych 

organów. 

5. Ustalenia i decyzje organu prowadzącego lub nadzorującego 

przedszkole podjęte w sprawach spornych między organami 

przedszkola są dla nich obowiązujące i ostateczne. 

6. Sprawy sporne między Dyrektorem a Pracownikiem przedszkola 

rozpatrywane są przez: 

1. Radę Pedagogiczną przedszkola na posiedzeniu prowadzonym                               

przez Wicedyrektora przedszkola; 

2. lub kierowane są do rozpatrzenia przez organ prowadzący  

przedszkole, organ nadzoru pedagogicznego, jeżeli na terenie 

placówki nie uda się rozwiązać konfliktu. 

6. Ustalenia i decyzje organu prowadzącego przedszkole lub organu 

nadzorującego, podjęte w sprawach spornych między organami 

przedszkola, są dla nich obowiązujące i ostateczne. 
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Dyrektor przedszkola 

§ 16 

1.  Stanowisko Dyrektora Społecznego Przedszkola Montessori powierza                

i odwołuje z niego organ prowadzący przedszkole. Określa szczegółowy 

przydział zadań, uprawnień oraz zakres odpowiedzialności Dyrektora. 

2. Podstawowym zadaniem Dyrektora jest zapewnienie sprawnego 

funkcjonowania przedszkola. 

3. Dyrektor prowadzi politykę kadrową, jest pracodawcą w rozumieniu 

Kodeksu Pracy dla osób zatrudnionych w przedszkolu – Nauczycieli                 

i Pracowników niepedagogicznych. Zatrudnia Nauczycieli posiadających 

kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach.  

4. Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności: 

1. zarządzanie pracą pedagogiczną: 

a. kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno – wychowawczo – 

opiekuńczą przedszkola oraz reprezentowanie go na zewnątrz, 

b. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, realizowanie uchwał 

podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

c. nadzorowanie pracy dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej, 

wykonywanej przez Nauczycieli, 

d. dokonywanie oceny pracy Nauczycieli, 

e. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, 

2. kierowanie pracą Nauczycieli i Specjalistów, organizujących 

kształcenie specjalne i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka; 

3. sprawowanie opieki nad Wychowankami oraz stwarzanie warunków 

harmonijnego rozwoju psychofizycznego, poprzez działania 

prozdrowotne;  

4. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 

Wychowankom i Nauczycielom w czasie zajęć organizowanych              

przez przedszkole; 
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5. stwarzanie optymalnych warunków do realizacji zadań 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, do realizacji 

zobowiązań, wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka. 

5.  Powierza stanowisko Wicedyrektora przedszkola i odwołuje z niego,                      

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, określa kompetencje               

i obowiązki. 

6. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje               

z Radą Pedagogiczną i instytucjami oraz organizacjami 

wspierającymi działalność przedszkola. 

7. Dyrektor wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 

§ 17 

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest: 

1. zawiadomić Dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie                     

której Dziecko mieszka, o spełnianiu przez nie obowiązku rocznego 

przygotowania przedszkolnego w przedszkolu, 

2. wystawić zaświadczenia, potwierdzające spełnianie przez Dziecko              

6 - letnie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego; 

3) kontrolować systematyczność uczęszczania 6-latka na zajęcia                    

w przedszkolu.  

§ 18 

W przypadku nieobecności Dyrektora przedszkola zastępuje go 

Wicedyrektor.  W przypadku  nieobecności Wicedyrektora inny Nauczyciel, 

wyznaczony przez organ prowadzący. 

Wicedyrektor przedszkola 

§ 19 

1. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego tworzy stanowisko 

Wicedyrektora. 

2. Warunkiem wyrażenia przez organ prowadzący zgody na utworzenie 

stanowiska, o którym mowa w ust.1, są możliwości finansowe. 
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3. Zakres kompetencji Wicedyrektora: 

1. zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności; 

2. przygotowuje projekty dokumentów regulujących pracę przedszkola; 

3.  nadzoruje pracę pedagogiczno – wychowawczo – opiekuńczą 

prowadzoną przez Nauczycieli; 

4. przygotowuje projekty ocen Nauczycieli, nad którymi sprawuje 

nadzór; 

5. wnioskuje do Dyrektora w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar  

dla tych Nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje; 

6. wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora 

przedszkola. 

4. Dyrektor sporządza zakres czynności, którego przyjęcie potwierdza 

zainteresowany. 

Rada Pedagogiczna 

§ 20 

1. Radę Pedagogiczną, zgodnie z ustawą, tworzą i biorą udział w jej 

posiedzeniach wszyscy Pracownicy Pedagogiczni przedszkola,                     

bez względu na wymiar czasu pracy. 

2. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, uprawnionym do działań 

w zakresie realizacji zadań ustawowych i statutowych przedszkola 

dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.   

3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola. 

4. Nieobecność na posiedzeniach Rady usprawiedliwia Przewodniczący. 

5. W zebraniach Rady Pedagogicznej lub określonych punktach programu 

tych zebrań mogą uczestniczyć, z głosem doradczym, zaproszeni 

w imieniu Rady przez Przewodniczącego goście. 

6. Nauczyciele oraz zaproszone do udziału w zebraniu Rady osoby, 

są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu 

Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste Dzieci   
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lub ich Rodziców, a także Nauczycieli i innych Pracowników 

przedszkola. 

7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołuje jej Przewodniczący: 

1. na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny; 

2. na wniosek organu prowadzącego przedszkole; 

3. z własnej inicjatywy; 

4. na wniosek 1/3 Rady Pedagogicznej. 

8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem 

roku przedszkolnego, w związku z organizacją nowego roku 

przedszkolnego, po każdym okresie, w celu podsumowania pracy 

półrocznej, po zakończeniu rocznych zajęć przedszkolnych, w celu 

podsumowania całorocznej pracy.  

9. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.  

10. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej,                  

jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa, wyznaczając termin  

na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.  

11. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie informuje   

organ prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę 

w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa                            

po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego przedszkole. 

Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest 

ostateczne. 

12. Rada Pedagogiczna ustala i nowelizuje regulamin swojej działalności, 

nie może być on sprzeczny ze Statutem przedszkola, posiedzenia są 

protokołowane. 

13. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością 

głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków w sposób jawny 

lub tajny, a fakt podjęcia ich oraz potwierdzenia spełnienia wymogów 

dla ich ważności odnotowany jest w protokole posiedzeń Rady. 
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Uchwały mogą być podejmowane w trybie obiegowym, w przypadku 

zawieszenia zajęć w trybie stacjonarnym i przejścia na tryb zdalny. 

14. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:   

1. organizację pracy przedszkola, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć; 

2. przydział Nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych; 

3. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych; 

4. podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy Wychowanków. 

15. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie   

opinii w innej sprawie.  

16. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem do organu 

prowadzącego przedszkole o odwołanie Nauczyciela z funkcji Dyrektora 

lub z innej funkcji kierowniczej w przedszkolu. Organ prowadzący jest 

zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić                         

o jego wyniku Radę Pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania 

wniosku. 

ROZDZIAŁ 5 

      Organizacja przedszkola 

§ 21 

1. Przedszkole, w zależności od potrzeb, czynne jest do 10 godzin 

dziennie. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący. 

2. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu, przez 11 miesięcy 

kalendarzowych, z wyłączeniem sierpnia oraz dni ustawowo wolnych 

od pracy. 

3. Godziny funkcjonowania przedszkola mogą być zmienione przez organ 

prowadzący na pisemną prośbę Rodziców. 

4. Dopuszczalne jest skrócenie godzin pracy przedszkola w trakcie ferii 

zimowych i letnich. 
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5. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa, a liczba 

Dzieci w grupie nie może przekroczyć 16. 

6. Do przedszkola uczęszczają Dzieci w wieku od 3 lat do rozpoczęcia 

nauki w szkole. W szczególnych przypadkach, na wniosek Rodziców,  

do przedszkola mogą uczęszczać Dzieci 2,5 letnie.  

7. Do przedszkola może uczęszczać Dziecko, któremu odroczono 

realizację obowiązku szkolnego. Dziecko, któremu odroczono 

rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać                   

do przedszkola do końca roku szkolnego objętego odroczeniem. 

8. Do przedszkola mogą być przyjmowani Wychowankowie                                        

o specjalnych potrzebach edukacyjnych, z niepełnosprawnościami. 

9. Warunkiem przyjęcia do przedszkola Dziecka z niepełnosprawnością 

jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane                    

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. 

10. Do grupy integracyjnej uczęszcza przynajmniej jedno Dziecko                       

z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.  

11. Do przedszkola mogą być przyjmowane Dzieci z opiniami o Wczesnym 

Wspomaganiu Rozwoju Dziecka, wydanymi przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną. 

12. Dyrektor przedszkola, w zależności od potrzeb, zatrudnia Nauczycieli 

oraz Psychologa, Logopedę i innych Specjalistów, w tym Pedagoga, 

specjalnego, posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych 

przepisach, a także Pomoc Nauczyciela. 

§ 22 

1. Dzieci przyjmowane są do Społecznego Przedszkola Montessori po: 

1. przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej z Rodzicami; 

2. dokonaniu obserwacji Dziecka w czasie zajęć adaptacyjnych; 

3. przeprowadzeniu, w miarę potrzeb, rozmowy przez Psychologa                      

Pedagoga lub innego Specjalistę z dzieckiem i Rodzicami; 

4. podpisaniu z Rodzicami umowy cywilno-prawnej o świadczenie 

usług edukacyjnych. 
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2. W ciągu roku szkolnego Dzieci są przyjmowane do przedszkola                    

w miarę wolnych miejsc. 

§ 23 

1. Szczegółową organizację pracy, nauczania i opieki w danym roku 

szkolnym określa Roczny Plan Pracy Przedszkola, opracowany                            

przez Dyrektora przedszkola, we współpracy z Wicedyrektorem i Radą 

Pedagogiczną przedszkola. 

2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład 

dnia, opracowany przez Dyrektora przedszkola, z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny Dzieci oraz oczekiwań Rodziców. 

3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, ustalają 

szczegółowy rozkład dnia. 

4. W planowanym procesie opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznym 

uwzględnia się zasady pedagogiki Marii Montessori.  

5. W szczególnych przypadkach Dyrektor przedszkola może zmienić 

organizację dnia (np. wycieczki, uroczystości, warsztaty tematyczne). 

6. Realizacja podstawy programowej odbywa się według ramowego 

harmonogramu dnia. 

7. W przedszkolu są prowadzone nieodpłatne zajęcia dodatkowe              

oraz dodatkowo płatne przez Rodziców. Zasady udziału w tych 

zajęciach określają odrębne umowy.   

8. Czas trwania zajęć dodatkowych powinien być dostosowany                        

przez osoby prowadzące te zajęcia do możliwości rozwojowych Dzieci. 

9. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają 

odrębne przepisy.  

§ 24 

1. Sprawowanie opieki na Dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu                          

oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola określa Regulamin 

Społeczności Przedszkolnej Społecznego Przedszkola Montessori                     

w Dąbrowie Górniczej.  
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§ 25 

1. Przedszkole zapewnia Dzieciom w ciągu dnia: pierwsze i drugie 

śniadanie, obiad, podwieczorek i ciągły dostęp do wody. 

2.  Wyżywienie dostarczane jest przez firmę cateringową. 

3.  Usługi i wyżywienie w przedszkolu świadczone są odpłatnie. 

4.  Dzienna stawka żywieniowa ogłaszana jest przez Dyrektora 

przedszkola. 

§ 26 

Warunki i sposoby organizowania wycieczek i imprez krajoznawczo – 

turystycznych  określają odrębne przepisy. 

§ 27 

1. Pobyt Dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, 

zawartej z Rodzicami, według wzoru przygotowanego przez organ 

prowadzący. 

2. Organ prowadzący przedszkole ustala w treści umów z Rodzicami 

Dzieci zasady odpłatności za pobyt Dzieci w przedszkolu i korzystanie                     

z wyżywienia.  

3. Dyrektor przedszkola i Rodzice podpisują umowy o świadczenie 

wychowania przedszkolnego, których wzory przygotowuje organ 

prowadzący przedszkole. 

§ 28 

1. Przedszkole przyjmuje słuchaczy zakładów kształcenia Nauczycieli  

oraz Studentów szkół wyższych, kształcących Nauczycieli, na praktyki 

pedagogiczne, na podstawie pisemnego porozumienia, zawartego 

pomiędzy Dyrektorem lub, za jego zgodą, z poszczególnymi 

Nauczycielami a zakładem kształcenia Nauczycieli lub szkołą wyższą. 

2. Szczegółowe zasady organizacji praktyk określają odrębne przepisy. 
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3. Przedszkole współpracuje z placówkami edukacyjnymi, organizacjami 

społecznymi, w celu wzbogacania wiedzy, wymiany doświadczeń, 

organizowania wspólnych form doskonalenia zawodowego. 

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia           

na odległość 

§ 29 

1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu Dyrektor, za zgodą 

organu prowadzącego przedszkole, organizuje dla Wychowanków 

zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  

2. Tryb zawieszania zajęć regulują odrębne przepisy. 

3. W okresie zawieszenia zajęć przedszkola czynności jego organów są 

podejmowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Treść 

podjętej w ten sposób czynności jest utrwalana pisemnie, w ustalonej 

formie.   

§ 30 

1. Przedszkole, zgodnie z odrębnymi przepisami, realizuje zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

2. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość Dyrektor informuje organ prowadzący i organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

3. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

mogą być realizowane w szczególności przez informowanie Rodziców,            

z wykorzystaniem dostępnych dla rodziców środków komunikacji 

elektronicznej lub dziennika elektronicznego, o materiałach 

dydaktycznych i możliwych formach ich realizacji przez Dziecko                  

w domu. 

4. Rodzice informują Nauczyciela w uzgodnionych terminach o efektach 

prowadzonych zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia             

na odległość. 
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§ 31 

1. Zajęcia online prowadzone są dla Wychowanków grupy zerówkowej             

na platformie edukacyjnej Microsoft Teams.  

2. Realizacja zajęć w trybie zdalnym, dla młodszych Wychowanków, 

odbywa się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego,                          

w uzgodnieniu z Rodzicami. 

3. Do przesyłania lub publikacji materiałów wykorzystuje się zamkniętą 

grupę na przedszkolnym Facebook’u.  

4. W przypadku braku możliwości technicznych, leżących po stronie 

Wychowanka i jego Rodziców lub z przyczyn psychofizycznych, 

Nauczyciele w porozumieniu z Dyrektorem przedszkola i Rodzicem 

Wychowanka ustalają indywidualnie zasady pracy Dziecka w trybie 

zdalnym. 

§ 32  

1. W okresie organizacji dla Dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość, Dyrektor przedszkola odpowiada                         

za organizację realizacji zadań tej jednostki, w tym wymienionych 

wyżej zajęć lub innego sposobu realizacji tych zajęć, w szczególności: 

1. ustala, czy Nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, 

oprogramowania, Internetu, umożliwiających interakcję między 

Rodzicami a Nauczycielami prowadzącymi zajęcia; 

2.ustala, we współpracy z Nauczycielami, technologie informacyjno-

komunikacyjne wykorzystywane przez nich do realizacji zajęć; 

3. ustala, we współpracy z Nauczycielami, źródła i materiały, niezbędne 

do realizacji zajęć, z których Dzieci i Rodzice mogą korzystać; 

4.ustala z Nauczycielami potrzebę modyfikacji zestawu programów 

wychowania przedszkolnego oraz, w razie potrzeby, modyfikuje ten 

zestaw; 
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5. przekazuje Rodzicom i Nauczycielom informację o sposobie i trybie 

realizacji zadań przedszkola, w szczególności w zakresie organizacji 

kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zajęć 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, jeżeli są w placówce 

organizowane, 

6. koordynuje współpracę Nauczycieli z  Rodzicami, uwzględniając 

potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne Dzieci, w tym 

Dzieci objętych kształceniem specjalnym, indywidualnym 

obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, Dzieci 

objętych Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju, w przypadku 

wystąpienia takich sytuacji. 

2. Dyrektor przedszkola określa procedury funkcjonowania przedszkola              

i postępowanie jego Pracowników w okresie zawieszenia, są one 

odrębnymi dokumentami. 

§ 33  

1. Nauczyciele, realizując zadania edukacyjne i wychowawcze w trybie 

zdalnym, wykorzystują podręczniki i materiały edukacyjne,                       

które Wychowanek zabiera z przedszkola. 

2. Nauczyciele umieszczają dodatkowe materiały i zadania                           

do poszczególnych aktywności dla Wychowanków w dzienniku 

elektronicznym lub na przedszkolnym Facebook’u – zamknięta grupa. 

3. W przypadku braku możliwości technicznych, leżących po stronie 

Wychowanka i jego Rodziców, Nauczyciele, w porozumieniu                          

z Dyrektorem przedszkola i Rodzicem Dziecka, ustalają indywidualnie 

zasady przekazywania Wychowankowi dodatkowych materiałów                    

i zadań do pracy w trybie zdalnym. 
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§ 34 

1. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia                

na odległość uwzględniała w szczególności: 

1. możliwości psychofizyczne Wychowanków i ich wiek; 

2. możliwości podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego                 

w ciągu dnia; 

3. łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych         

i bez ich użycia; 

4. dostosowanie form, metod  i sposobów pracy z Wychowankami                     

do realizacji zadań edukacyjnych i wychowawczych w trybie 

zdalnym oraz czasu pracy do wieku dziecka; 

5. równomierne obciążenie Dzieci zadaniami w poszczególnych dniach 

tygodnia; 

6. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki w trybie 

zdalnym. 

§ 35 

1. Frekwencja Wychowanków objętych obowiązkowym rocznym 

przygotowaniem przedszkolnym kontrolowana jest na bieżąco                 

przez Nauczycieli prowadzących zajęcia online. Obecność Dzieci jest 

wyświetlana na platformie Microsoft Teams. 

2. W dzienniku elektronicznym obecność Dzieci odnotowywana jest               

pod postacią kategorii nauczanie zdalne. 

3. W przypadku Wychowanka, któremu ustalono indywidualnie zasady 

pracy, w porozumieniu z Dyrektorem, Nauczycielami i Rodzicem, 

zostają określone zasady potwierdzania realizacji nauki w trybie 

zdalnym.  

4. W przypadku dłuższej nieobecności Dziecka na zajęciach Wychowawca 

komunikuje się z Rodzicem w celu jej wyjaśnienia.  
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ROZDZIAŁ 6 

Prawa i obowiązki pracowników przedszkola 

§ 36 

1. W przedszkolu zatrudnia się Nauczycieli oraz Pracowników obsługi. 

2. Zasady zatrudniania i zwalniania Nauczycieli i innych Pracowników 

przedszkola określają odrębne przepisy.  

3. Kwalifikacje Nauczycieli i innych Pracowników przedszkola oraz zasady 

ich wynagradzania określają odrębne przepisy.  

4. Zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pracownika 

przedszkola określa Dyrektor.  

5. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, 

Nauczyciel-Wychowawca, w miarę możliwości, prowadzi swoją grupę 

przez cały czas pobytu Dzieci w przedszkolu. 

6. Pracownicy przedszkola sprawują zindywidualizowaną opiekę poprzez:  

1. pomoc Wychowankom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych 

lub losowych potrzebna jest opieka, pomoc i wsparcie;  

2.uwzględnienie w pracy dydaktyczno–wychowawczej szczegółowych 

informacji o schorzeniach dDzieci i skutkach, jakie wywołują one               

w ich rozwoju psychofizycznym, a także uwzględnienie zaleceń 

dotyczących formy i metod pracy; 

3.organizowanie różnych form współdziałania przedszkola                             

z Rodzicami, w zakresie dydaktyki, wychowania i profilaktyki;  

4.organizowanie współpracy z instytucjami, świadczącymi poradnictwo 

psychologiczno – pedagogiczne.   

7. Dopuszcza się możliwość pracy Wolontariuszy i odbywania praktyk 

przez Studentów kierunków pedagogicznych, o czym decyduje 

Dyrektor przedszkola. 

§ 37 

1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą                   

i opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy                      

oraz życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece Dzieci. 
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2.  Nauczyciel wykonuje swoją pracę w oparciu o przepisy BHP                          

i wewnętrzne regulaminy przedszkola.  

3. Do obowiązków Nauczyciela należy:  

1. współdziałanie z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania 

Dzieci, z uwzględnieniem prawa Rodziców do znajomości zadań 

wynikających z programu wychowania przedszkolnego; 

2. informowanie Rodziców o zachowaniu Dziecka i jego rozwoju; 

3. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej 

zgodnie z wytycznymi MEiN i wskazaniami dydaktyki Marii 

Montessori; 

4. wychowywanie Dzieci w duchu tolerancji, sprawiedliwości 

społecznej, poszanowanie pracy i wytworów tej pracy; 

5. rozwijanie osobowości każdego Dziecka, jego talentów, zdolności 

fizycznych i umysłowych; 

6. przygotowanie Dziecka do życia w społeczeństwie w duchu 

tolerancji, zrozumienia norm społecznych, poszanowania                           

dla otaczającego środowiska naturalnego, kształcenie nawyków 

proekologicznych; 

7. prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych, mających                    

na celu poznanie potrzeb rozwojowych Dzieci i ich zabezpieczenie; 

8. przeprowadzanie analizy gotowości Dziecka do podjęcia nauki                     

w szkole, opracowanie informacji zgodnie z ustalonym w przepisach 

prawa harmonogramem; 

9. współpraca ze specjalistami w ramach organizowanej pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

10. prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej grupy, 

zgodnie z odrębnymi przepisami;  

11. aktywne uczestniczenie w szkoleniowych posiedzeniach Rady   

Pedagogicznej oraz konferencjach zgodnie z ustalonym 

harmonogramem; 

12. doskonalenie zawodowe i pedagogiczne, z uwzględnieniem kursów, 

szkoleń, konferencji z zakresu pedagogiki Marii Montessori; 
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13. wzbogacanie warsztatu pracy, dbałość o powierzone pomoce              

i sprzęt;  

14. dbałość o poprawność językową Dzieci;  

15. systematyczne kontrolowanie miejsca prowadzenia zajęć                                

pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy;  

16. uczestniczenie w szkoleniach w zakresie BHP;  

17. przestrzeganie wewnętrznych regulaminów przedszkola; 

18. przestrzeganie zapisów statutowych; 

19. przestrzeganie tajemnicy służbowej, w szczególności nieujawnianie 

danych mogących naruszyć dobro osobiste Dziecka lub jego 

rodziny; nieprzekazywanie osobom trzecim informacji dotyczących 

dzieci i Rodziców; 

20. dbałość o postawę etyczno-moralną oraz swój wizerunek; 

4. Nauczyciele wykonują inne czynności polecone przez Dyrektora, 

wynikające z organizacji pracy w przedszkolu, realizują zadania zlecone 

przez Dyrektora wynikające z bieżącej działalności przedszkola. 

 

5. Nauczyciel ma prawo: 

1. wyboru programu realizowanych zajęć edukacyjnych, objętych 

podstawą programową, z uwzględnieniem możliwości Dzieci i bazy 

montessoriańskiej; 

2. wyboru podręcznika, wykonanego w sposób zapewniający dużą 

trwałość, przystosowanego dydaktycznie i językowo do możliwości 

Dzieci; 

3. występowanie do Dyrektora z wnioskiem o dokonanie oceny pracy.  

Pomoc Nauczyciela 

§ 38 

Do obowiązków Pomocy Nauczyciela należy:  

1. utrzymywanie zabawek i pomocy dydaktycznych w czystości, stałe 

utrzymywanie ich w należytym porządku; 

2. pomoc  rozdawaniu posiłków; 
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3. stały pobyt z Dziećmi w salach; 

4. ścisła współpraca z Nauczycielami podczas zajęć; 

5. opieka w czasie spacerów, wycieczek i wyjść; 

6. pomoc Dzieciom przy ubieraniu się i rozbieraniu; 

7. pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety; 

8. zgłaszanie Dyrektorowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu; 

9.  przestrzeganie przepisów BHP, p.poż. oraz dyscypliny pracy; 

10. wykonywanie poleceń Dyrektora przedszkola; 

11. przestrzeganie tajemnicy służbowej oraz Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 

Pracownicy niepedagogiczni 

§ 39 

1. Pracownicy niepedagogiczni obowiązani są: 

1. przestrzegać przepisów prawa pracy; 

2. znać przepisy i zasady BHP i stosować się do nich; 

3. dbać o należny stan urządzeń i sprzęt oraz o ład i porządek            

w miejscu pracy. 

ROZDZIAŁ 7 

Wychowankowie przedszkola 

§ 40 

1. Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do:   

1.właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnego                           

z zasadami higieny pracy umysłowej poprzez: 

a. przebywanie w przedszkolu urządzonym zgodnie z zasadami 

higieny, potrzebami Dzieci, możliwościami placówki, 

b. organizację dnia zabezpieczającą higieniczny tryb życia, właściwie 

zorganizowany wypoczynek,  
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c. uczestniczenie w proponowanych sytuacjach edukacyjnych            

w ciągu całego dnia, zgodnie z jego psychofizycznymi 

możliwościami percepcyjnymi, 

d. zaspokajanie potrzeb emocjonalnych i ruchowych; 

2. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej  

oraz poszanowania godności osobistej; 

3. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo -  

dydaktycznym poprzez zaspokajanie własnych potrzeb 

rozwojowych, doskonalenie i rozwijanie zdolności, zainteresowań, 

wyrażanie własnych sądów i opinii, swobodną zabawę. 

 4. wszechstronnego rozwoju osobowego;  

 5. uczestnictwa w kulturze;  

      6. zdobywania prawidłowych doświadczeń we współżyciu społecznym;  

      7. korzystania z wszelkich praw zawartych w Konwencji Praw Dziecka. 

2. Do obowiązków Dziecka w przedszkolu należy:  

1.przestrzeganie ustalonych zasad w grupie, okazywanie szacunku  

Nauczycielom, Pracownikom przedszkola, Rówieśnikom;  

2. dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w przedszkolu i otoczeniu;  

 3. postępowanie zgodnie z dobrem społeczności, szanowanie wytworów  

swojej i cudzej pracy; 

 4. nieoddalanie się od grupy w trakcie wyjść na zewnątrz; 

 5. zgłaszanie Nauczycielom i Wychowawcy wszelkich niedyspozycji; 

 6. akcentowanie odświętnym ubiorem w tonacji biało–czarnej lub biało 

– granatowej ważnych uroczystości przedszkolnych;  

§ 41 

1. W przypadku naruszenia praw Dziecka przez Nauczycieli,  Pracowników     

niepedagogicznych przedszkola Rodzice mogą złożyć, w formie 
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pisemnej, z uzasadnieniem, skargę do Dyrektora przedszkola                        

lub do organu prowadzącego przedszkole, w zależności od istoty 

sprawy. 

2. Dyrektor lub organ prowadzący rozpatruje skargę lub zażalenie                   

w terminie do 14 dni od jej wpłynięcia i informuje pisemnie skarżących 

o rozstrzygnięciu. 

§ 42 

1. Dziecko może otrzymać nagrody za:  

1. konkursy;  

    2. wzorową postawę i wiedzę;  

2. Ustala się następujące rodzaje nagród dla Wychowanków:  

    1. dyplomy;  

    2. nagrody rzeczowe; 

3. Nagrody przyznaje Dyrektor przedszkola, po zasięgnięciu opinii Rady 

Pedagogicznej.  

4. Nagrody finansowane są z budżetu przedszkola.   

§ 43 

Konsekwencjami za nieprzestrzeganie Statutu są następujące rodzaje kar:  

    1. upomnienie Nauczyciela-Wychowawcy;  

  2. ustne/pisemne powiadomienie Rodziców Dziecka o jego nagannym 

zachowaniu.  

§ 44 

1.Dziecko może być skreślone z listy Wychowanków przedszkola                           

przez Dyrektora, na wniosek Rady Pedagogicznej, jeśli: 

1. swoim zachowaniem, brakiem higieny osobistej stanowi zagrożenie 

bezpieczeństwa, zdrowia, życia innych Wychowanków                           

lub Nauczycieli-Wychowawców; 
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2. Rodzice zataili ważne informacje o Dziecku, które uniemożliwiają 

jego uczęszczanie do przedszkola i pobyt w nim.  

2.Rodzicom Dziecka skreślonego przysługuje prawo uzasadnionego 

pisemnego odwołania się w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji 

do organu prowadzącego przedszkole. Organ rozstrzyga odwołanie                  

w terminie 14 dni i informuje pisemnie odwołujących o rozstrzygnięciu. 

ROZDZIAŁ 8 

Rodzice 

§ 45 

1. Bezwzględny priorytet w wychowaniu Dziecka ma dom rodzinny.  

2. Rodzice mają obowiązek: 

1.współpracy z Nauczycielami i Wychowawcami oraz wymiany 

informacji dotyczących zachowania Dziecka; 

2.punktualnego przyprowadzania do i odbierania Dziecka                                

z przedszkola; 

3. informowania o nieobecności Dziecka w przedszkolu i przyczynie tej  

nieobecności, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych; 

4.uczestniczenia w indywidualnych konsultacjach i spotkaniach 

grupowych z Nauczycielami i Wychowawcami. 

3. Rodzice mają prawo do: 

   1. otrzymania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego Dziecka; 

   2. uzyskania porad w sprawach wychowawczych Dziecka; 

   3. wyrażania opinii na temat pracy przedszkola; 

4.uczestniczenia w spotkaniach z Rodzicami, uroczystościach 

przedszkolnych, zajęciach adaptacyjnych i zajęciach otwartych; 
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5. pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z Dzieckiem. 

ROZDZIAŁ 9 

Sposoby uzyskiwania środków finansowych                                                    

na działalność przedszkola 

§ 46 

1. Majątek przedszkola stanowią fundusze.  

2. Na fundusze przedszkola składają się:  

1. wpływy uzyskiwane z wpłat dokonywane przez Rodziców;  

2. dotacje państwowe;  

3. subwencje, darowizny i odpisy podatkowe.  

3. Decyzję o likwidacji przedszkola podejmuje bezwzględną większością 

głosów Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Społecznego Towarzystwa 

Szkolnego w Dąbrowie Górniczej(75%) przy obecności co najmniej  

2/3 członków.  

4. O decyzji dotyczącej likwidacji organ prowadzący przedszkole 

zobowiązany jest zawiadomić Rodziców Wychowanków, Kuratora 

Oświaty oraz gminę, na terenie której przedszkole się znajduje, 

najpóźniej na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce 

wyłącznie z końcem roku szkolnego.  

ROZDZIAŁ 10 

Postanowienia końcowe 

§ 47 

1. Nowelizacji Statutu dokonuje organ prowadzący stosowną uchwałą. 

2. Dyrektor przedszkola upoważniony jest do przygotowania tekstu 

jednolitego Statutu Społecznego Przedszkola Montessori,                     

po wprowadzeniu zmian w co najmniej pięciu paragrafach. 
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3. Statut jest powszechnie dostępny na stronie internetowej przedszkola           

i w formie wydruku do wglądu wszystkich zainteresowanych 

w Sekretariacie.  

4. Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie są rozstrzygane zgodnie                       

z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie tych spraw. 

 

 

Nowelizacja Statutu podjęta Uchwałą 1/08/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 roku 

Zarządu Społecznego Towarzystwa Szkolnego w Dąbrowie Górniczej. 

 

Wchodzi w życie z dniem 1 września 2022. 

 

 

 

 

 

 

 


