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STATUT NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMET KIDS” 

Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Przedszkole nosi nazwę: Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” i jest niepubliczną placówką 

wychowania przedszkolnego.  

 

§ 2. 

Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” mieści się przy ulicy Dworcowej 28, 69-100 Kunowice.  

 

 § 3. 

Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” jest Fundacja Promet Kids z siedzibą 

przy ul. Dworcowej 28, 69-100 Kunowice. 

 

§ 4. 

Działalność Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” w zakresie wychowania i opieki finansowana 

jest z: 

1)  opłaty miesięcznej rodziców, 

2)  wpisowego,  

3)  dotacji z budżetu Miasta Gminy Słubice, 

4)  darowizn i spadków od osób prawnych i fizycznych,  

5)  z innych źródeł.  

 

§ 5. 

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad przedszkolem jest Lubuski Kurator Oświaty w 

Gorzowie Wielkopolskim.  

 

§ 6. 

Ilekroć ́w dalszej treści statutu użyte zostanie określenie: 
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1) przedszkole – należy przez to rozumieć ́Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids”.  

2) rodzice – należy przez to rozumieć ́także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) 

sprawujące pieczę zastępczą ̨nad dzieckiem;  

3) dzieci – należy przez to rozumieć ́wychowanków przedszkola. 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

§ 7. 

1.Przedszkole realizuje cele wynikające z przepisów prawa oświatowego.  

2.Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka przez 

proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się.  

3.Przedszkole realizuje zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego, w szczególności z 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego.  

4.Przedszkole realizuje następujące zadania:  

- wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających 

nabywaniu doświadczeń́ w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego 

rozwoju; 

- tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę ̨i odpoczynek w poczuciu 

bezpieczeństwa; 

- zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń́, 

które umożliwią ̨im ciągłość ́procesów adaptacji oraz rozwój w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub 

przyspieszony; 

- dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń́ i 

rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań́; 

- wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia 

relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

- tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, 

dbania o zdrowie, sprawność ́ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 

- przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć ́własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie 

psychiczne; 

- tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w 

odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, 

muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 
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- tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko 

przyrody; 

- tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w 

otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, 

prezentowania wytworów swojej pracy; 

- współpraca z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez 

rodziców za źródło istotnych wartości na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój 

tożsamości dziecka; 

- wspólne kreowanie, z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko 

wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, 

w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na 

tym etapie rozwoju; 

- systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe 

zagadnienia, wynikające z pojawienia się ̨w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego 

bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju; 

- systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia 

przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole; 

- tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym 

nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

 

Rozdział III 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ PRZEDSZKOLA 

 

§ 8. 

Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” realizuje cele i zadania poprzez:   

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w podstawie programowej oraz w indywidualnych 

programach edukacyjnych; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów 

edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaj aktywności; 

4) pobyt na świeżym powietrzu, który jest nieodłącznym elementem codziennej pracy z dziećmi; 

5) pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

6) zajęcia dodatkowe, m.in.:  

•  wycieczki autokarowe,   
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•  wyjścia poza teren przedszkola,  

•  spotkania z dziećmi z innych placówek,   

•  „zielone przedszkola” 

7) zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi związane z właściwym 

urządzeniem i wyposażeniem obiektu przedszkola i utrzymaniem go w należytym stanie. 

 

Rozdział IV 

SPOSÓB SPRAWOWANIA OPIEKI NAD DZIEĆMI 

§ 9. 

Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz organizowanych poza przedszkolem według określonych zasad:  

1) nauczyciel odpowiada za zdrowie oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci;   

2) stałą opiekę nad dziećmi w oddziale pełni pomoc nauczyciela, która także odpowiada za zdrowie 

oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci; 

3) w trakcie zabaw, spacerów i wycieczek poza teren przedszkola z dziećmi mogą wyjeżdżać rodzice 

lub upoważnieni opiekunowie; 

4) podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca te 

zajęcia;   

5) w sytuacji złego samopoczucia dziecka dyrektor i wicedyrektor ds. dydaktycznych lub osoba przez 

niego upoważniona informuje rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego 

odebrania dziecka z Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids”; 

6) w sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie z równoczesnym poinformowaniem rodziców;  

7) rodzice są zobowiązani do zapewnienia dziecku materiałów niezbędnych do utrzymania higieny 

dziecka w czasie jego pobytu w przedszkolu.  

 

Rozdział V 

SZCZEGÓŁOWE ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI 

§ 10. 

W Niepublicznym Przedszkolu „Promet Kids” obowiązują szczegółowe zasady przyprowadzania i 

odbierania dziecka z placówki przez rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniające 

dziecku pełne bezpieczeństwo:   
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1) rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” i są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu;   

2) dopuszcza się możliwość odbierania dziecka wyłącznie przez osobę pełnoletnią upoważnioną na 

piśmie przez rodziców;  

3) upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, serię i nr jej dowodu. 

Upoważnienie musi być własnoręcznie podpisane przez rodzica/prawnego opiekuna oraz osobę 

upoważnioną do odbioru dziecka;   

4) upoważnienie powinno być dostarczone osobiście przez rodziców do nauczycielki z grupy i 

pozostać w dokumentacji Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids”; 

5) upoważnienie takie obowiązuje przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do Niepublicznego 

Przedszkola „Promet Kids”. Może ono w każdej chwili zostać odwołane lub zmienione.  

6) rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Niepublicznego 

Przedszkola „Promet Kids”. Takie upoważnienie powinno nastąpić poprzez udzielenie 

pełnomocnictwa w formie pisemnej; 

7) upoważnienie do odbioru dziecka przez osobę nieletnią będzie respektowane przez Niepubliczne 

Przedszkole „Promet Kids” tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli upoważnienie to będzie potwierdzone 

notarialnie;  

8) Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan 

osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa;  

9) o każdej odmowie wydania dziecka z Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” powinien 

niezwłocznie zostać poinformowany dyrektor. W takiej sytuacji Niepubliczne Przedszkole „Promet 

Kids” zobowiązane jest do podjęcia wszelkich dostępnych czynności w celu nawiązania kontaktu 

z rodzicami;  

10) w wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Niepublicznego 

Przedszkola „Promet Kids”, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie rodziców 

o zaistniałym fakcie;   

11) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu 

pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu 1 godzinę; 

12) po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji o niemożliwości 

skontaktowania się z rodzicami; 

13) życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być 

poświadczone przez orzeczenie sądu;   

14) w kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z Niepublicznego Przedszkola ‘Promet Kids’ 

przez osoby nieupoważnione, nauczyciel zobowiązany jest powiadomić rodzica i policję;  
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15) rodzice dzieci są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci w ustalonym 

miejscu i czasie. 

 

Rozdział VI 

FORMY WSPÓŁDZIAŁANIA Z RODZICAMI 

 

§ 11. 

1.Formy współpracy Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” z rodzicami:   

1) zebrania ogólne i grupowe,   

2) spotkania indywidualne dyrektora, nauczycieli i specjalistów z rodzicami  

3) zajęcia otwarte,  

4) kiermasze,  

5) festyny, 

6) imprezy włączające w życie przedszkola.    

2.Stałe spotkania z rodzicami organizowane są co najmniej 3 razy w roku szkolnym (według 

ustalonego na początku roku szkolnego harmonogramu zebrań). 

3.Komunikacja między nauczycielem i rodzicem może odbywać się za pośrednictwem telefonu lub 

poczty e-mailowej.  

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

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

 

§ 12.                                                                                                                                      

Rodzice mają prawo do:  

1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz zachowaniu w grupie; 

2) uzyskiwania pomocy ze strony Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych;  

3) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy Niepublicznego Przedszkola 

„Promet Kids”. 

 

§ 13.                                                                                     

Rodzice zobowiązani są do:  

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ na jego bezpieczeństwo i 

prawidłowe funkcjonowanie w grupie;  
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2) przyprowadzania i odbierania dzieci zgodnie z ustalonymi zasadami zapewniającymi dzieciom 

bezpieczeństwo oraz ustalonymi godzinami; 

3) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych; 

4) niezwłocznego zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych, wszawicy i 

innych chorobach wieku dziecięcego; 

5) udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku;  

6) zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia;  

7) terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z pobytu i wyżywienia w przedszkolu; 

8) przyprowadzania do przedszkola dzieci zdrowych, których stan nie zagraża im samym oraz innym 

dzieciom i pracownikom przedszkola. 

 

 

Rozdział VII 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH ZADAŃ 

 

§ 14. 

Organami Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” są:   

1) Dyrektor Przedszkola, zwany dalej dyrektorem,  

2) Wicedyrektor Przedszkola ds. dydaktycznych, zwany dalej wicedyrektorem ds. dydaktycznych, 

3) Rada Pedagogiczna. 

§ 15. 

Dyrektora i wicedyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący zgodnie z odrębnymi przepisami.    

 § 16. 

1.Dyrektor Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids”:  

1) kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz, również w zakresie obsługi 

dofinansowania przedszkola ze środków publicznych; 

2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne;  

3) dysponuje środkami finansowymi przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe 

wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

4) kieruje pracami rady pedagogicznej jako jej przewodniczący;   

5) realizuje uchwały rady pedagogicznej; 
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6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie 

zajęć organizowanych przez przedszkole;   

7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;   

8) zapewnia pomoc nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;  

9) po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i rady pedagogicznej powierza stanowisko 

wicedyrektora ds. dydaktycznych i inne stanowiska kierownicze oraz odwołuje z nich; 

10) wykonuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy za Niepubliczne Przedszkole „Promet 

Kids”, a w szczególności decyduje w sprawach:  

a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola;   

b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

przedszkola;   

11) w wykonaniu swoich zadań współpracuje z wicedyrektorem ds. dydaktycznych; 

12) przyjmuje skargi i wnioski dotyczące organizacji pracy przedszkola, przekazane na piśmie, drogą 

elektroniczną lub złożone ustnie do protokołu.  

 

2.Wicedyrektor ds. dydaktycznych Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids”: 

1) jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola;  

2) tworzy warunki do rozwijania samodzielnej pracy uczniów; 

3) sprawuje nadzór pedagogiczny;   

4) zapewnia w miarę możliwości odpowiednie warunki organizacyjne do realizacji zadań 

dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych;  

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących, jak 

również wstrzymuje uchwały niezgodne z przepisami prawa oświatowego lub statutem; 

6) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk 

pedagogicznych;  

7) dopuszcza do użytku w przedszkolu zaproponowany przez nauczyciela program wychowania 

przedszkolnego lub program nauczania;   

8) prowadzi dokumentację pedagogiczną; 

9) w przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go. 

 

§ 17. 

1.W Niepublicznym Przedszkolu „Promet Kids” działa rada pedagogiczna, która jest kolegialnym 

organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, 

wychowania i opieki.   
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2.W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor, wicedyrektor ds. dydaktycznych i wszyscy 

nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.  

3.W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać także udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane 

przez jej przewodniczącego, z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej.  

4.Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

5.Zebrania rady pedagogicznej są organizowane w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być 

organizowane z inicjatywy dyrektora lub wicedyrektora ds. dydaktycznych. 

6.Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania. 

7.Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:  

- zatwierdzanie planów pracy przedszkola przez dyrektora,   

- podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu, 

- ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,  

- podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków. 

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:   

- organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

- propozycje dyrektora przedszkola w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i 

opiekuńczych, 

- programy wychowania przedszkolnego. 

9.Uchwały rady pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” są podejmowane zwykłą 

większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.  

10.Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane przez wicedyrektora ds. dydaktycznych.   

11.Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw 

poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich 

rodziców (prawnych opiekunów), a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.  

 

§ 18. 

Rada pedagogiczna uchwala regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z 

przepisami prawa i statutem Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids”. 

 

§ 19. 

Wszelkie spory pomiędzy organami rozstrzygane są w drodze mediacji prowadzonych przez 

przedstawicieli poszczególnych organów.    
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Rozdział VIII 

ORGANIZACJA PRACY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMET KIDS” 

 

§ 20. 

1.Podstawową jednostką organizacyjną Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” jest oddział 

obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.   

2.Liczba dzieci w oddziale Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” wynosi maksymalnie 25. 

§ 21. 

1.Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1.09 do 

31.08.   

2.Terminy przerw w pracy Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” ustalane są i zatwierdzane 

przez organ prowadzący i przedstawiane podczas rady pedagogicznej przed rozpoczęciem 

kolejnego roku szkolnego przez dyrektora.   

3.Dzienny czas pracy przedszkola ustala się w godzinach od 6:30 do 16:30.  

4.Godziny pracy Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” mogą ulegać zmianie, w zależności 

od potrzeb środowiska. 

a) Zmian dokonuje się na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych i aneksów.  

b) O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani.    

§ 22. 

1.Organizację pracy Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” określa ramowy rozkład dnia 

ustalony przez dyrektora i wicedyrektora ds. dydaktycznych. 

2.Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasadę ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwania 

rodziców.   

3.Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym 

oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb 

i zainteresowań dzieci.   

4.Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na realizację podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, nie krótszy niż 5 godzin dziennie.  

 

§ 23. 

1.Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” realizuje podstawę programową wychowania 

przedszkolnego.  
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2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie:  

- programu wychowania przedszkolnego zaproponowanego przez nauczyciela, dostosowanego do 

potrzeb i możliwości uczniów, dla których jest przeznaczony i dopuszczonego do użytku przez 

wicedyrektora ds. dydaktycznych; 

- indywidualnych programów edukacyjnych. 

3.Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut. 

 

§ 24.  

1.Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom oraz 

nauczycielom w miarę potrzeb i możliwości przedszkola.  

2.Pomoc psychologiczno- pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na:  

- rozpoznawaniu możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych 

potrzeb edukacyjnych i rozwojowych dzieci, w tym również szczególnych uzdolnień;  

- wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i 

dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększenia efektywności 

pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom.  

3.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:  

-  zajęć specjalistycznych,  

-  porad i konsultacji,  

- zajęć rozwijających uzdolnienia.  

4.Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń.  

 

§ 25.  

1.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe rozwijające zainteresowania, 

terapeutyczne i inne. 

2.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności: 

- potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci, 

- możliwości organizacyjne przedszkola.  

3.Czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi: 

- z dziećmi w wieku od 3 do 4 lat- ok. 15 minut, 

- z dziećmi w wieku od 5 do 7 lat- ok. 30 minut.  

4.Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje. 

5.Uczęszczanie dziecka na zajęcia dodatkowe zależy od dobrowolnej decyzji rodziców.  
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6.Opłaty za zajęcia dodatkowe uiszczają rodzice lub prawni opiekunowie w terminach i na konta 

wskazane przez osoby prowadzące te zajęcia.  

7.Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” organizuje naukę religii/etyki na życzenie rodziców 

wyrażoną na piśmie.    

 

§ 26. 

1.Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki.  

2.Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich 

stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.  

3.Warunki bezpieczeństwa dzieci podczas spacerów i wycieczek reguluje Regulamin spacerów i 

wycieczek Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids”.  

4.Zajęcia z dziećmi organizowane poza terenem przedszkola muszą być wcześniej uzgodnione z 

dyrektorem.  

 

Rozdział IX 

ZASADY ODPŁATNOŚCI 

§ 27. 

1.Pobyt dziecka w przedszkolu regulowany jest zapisami umowy, zawartej z rodzicami, według wzoru 

przygotowanego przez organ prowadzący.  

2.Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący przedszkole.    

3.Odpłatność rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu obejmuje: 

-  opłatę stałą zwaną też „czesnym” za świadczone usługi z zakresu wychowania, kształcenia i opieki, 

-  pełne koszty z tytułu wyżywienia dziecka (catering – 4 posiłki),  

- jednorazową, bezzwrotną opłatę wpisową.  

3.Opłata stała oraz wpisowe może ulec zmianie wraz z początkiem nowego roku szkolnego.  

4.W szczególnych przypadkach na prośbę rodzica lub w przypadku trudnej sytuacji finansowej 

rodziny, dyrektor może odstąpić od umownej opłaty czesnego lub pomniejszyć czesne o stawkę 

dogodną dla obu stron.  

5.Wysokość stawki żywieniowej zależna jest tylko i wyłącznie od firmy cateringowej dostarczającej 

posiłki do placówki. Zmiana wysokości dziennej opłaty za korzystanie z wyżywienia nie wymaga 

zmiany umowy o świadczeniu usług w Niepublicznym Przedszkolu „Promet Kids”. 

6.Wyboru firmy oferującej catering dokonuje organ prowadzący przedszkole.  
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7.Z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom przysługuje zwrot kosztów w wysokości 

dziennej stawki żywieniowej. Zasady dokonywania zwrotu określa umowa o świadczenie usług.  

8.Rodzice są zobowiązani do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 10. dnia 

każdego miesiąca.  

9.Miesięczne opłaty są wnoszone „z góry” w siedzibie organu prowadzącego lub na wskazane konto 

przedszkola. 

10.Za nieterminowe wpłaty będą pobierane ustawowe odsetki.  

11.W przypadku, kiedy rodzic zalega z czesnym i pomimo dwukrotnego upomnienia nie ureguluje 

płatności przez kolejny miesiąc od wysłania ostatniego upomnienia dziecko może zostać skreślone z 

listy wychowanków.  

 

 

Rozdział X 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  

„PROMET KIDS”                                                                        

§ 28. 

1.Przedszkole zatrudnia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami.  

2.Kwalifikacje nauczycieli określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.  

3.Zasady wynagradzania pracowników przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole.  

4.Organ prowadzący przedszkole po zasięgnięciu opinii dyrektora ustala pensum i czas pracy 

nauczycieli.  

5.Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40 godzin 

tygodniowo.  

6.Pracownicy na wszystkich stanowiskach są zobowiązani do dbałości o wysoką jakość pracy, dobre 

imię przedszkola oraz są odpowiedzialni za realizację jego zadań.  

7.Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy:  

-  sumienne i staranne wykonywanie pracy,  

-  przestrzeganie porządku i czasu pracy ustalonego w przedszkolu,  

-  przestrzeganie przepisów oraz zasad BHP, przeciwpożarowych oraz regulaminów obowiązujących w 

przedszkolu; 

-  przestrzeganie zasad współżycia społecznego.  

8.Szczegółowy zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień ustala w formie zakresu czynności 

i upoważnień dyrektor.  

9.Zakresy obowiązków znajdują się w teczkach osobowych pracowników.  
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§ 29. 

1.Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych ma za zadnie 

kierowanie się dobrem dzieci, dbałością o ich bezpieczeństwo, troską o ich zdrowie i poszanowanie 

godności osobistej.  

2.Do obowiązków nauczyciela w szczególności należy:  

-  rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym im stanowiskiem oraz podstawowymi 

funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z 

zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

-  wspierać każde dziecko w jego rozwoju; 

-  dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

-  dbać o kształtowanie postaw moralnych i obywatelskich dzieci zgodnie z ideą demokracji, pokoju i 

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów; 

-  kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku 

dla każdego człowieka. 

3.Do zakresu zadań nauczycieli należy:  

- rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci; 

- określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci; 

- rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

wychowanków, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ich oraz uczestnictwo w 

życiu przedszkola; 

- podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu 

podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania; 

- współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w procesie diagnostycznym i 

postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w 

środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz 

efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania wychowanka oraz planowania 

dalszych działań; 

- planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z wybranym lub napisanym 

przez siebie programem wychowania przedszkolnego, dopuszczonym do użytku przez dyrektora oraz 

ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość; 

- wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań; 

- prowadzenie obserwacji pedagogicznych i diagnozy gotowości szkolnej, 

- stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania; 
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- zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz 

spacerów; 

- udzielenie dziecku pierwszej pomocy w przypadku urazu lub wystąpienia choroby; 

- współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, 

zdrowotną i inną; 

- planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji 

zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego; 

- dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę 

pomieszczeń; 

- eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, 

wyrównawczych; 

- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z 

obowiązującymi przepisami; 

- realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących; 

- inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz 

rekreacyjno-sportowych; 

- przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., tajemnicy służbowej i dyscypliny pracy; 

- przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

- realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki; 

- przestrzeganie regulaminów i procedur obowiązujących w przedszkolu.  

 

§ 30. 

1.W Przedszkolu zatrudnia się na stanowisku pomocniczo-obsługowym pomoc nauczyciela.  

2.Do podstawowych obowiązków pomocy nauczyciela należy:  

1) dbanie o zdrowie, bezpieczeństwo i dobre samopoczucie wszystkich dzieci przedszkola,  

2)  współpraca z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,  

3) spełnianie czynności opiekuńczych w stosunku do dzieci: pomoc w rozbieraniu się i ubieraniu, 

pomoc przy zabiegach higienicznych i korzystaniu z toalety oraz w innych sytuacjach tego 

wymagających, 

4) współuczestniczenie w organizowaniu zabaw, zajęć w sali, w ogrodzie i poza terenem przedszkola, 

5) opieka nad dziećmi w czasie spacerów i wycieczek, 

6) udział w przygotowywaniu pomocy dydaktycznych i w dekorowaniu sali, 

7) pomoc w przygotowaniu sprzętu do odpoczynku poobiedniego dzieci, 

8) dbałość o zabawki, gry, książki, pomoce dydaktyczne itp., w przydzielonej grupie, 

9) wydawanie posiłków, mycie naczyń stołowo- kuchennych po posiłkach, 
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10)wykonywanie innych czynności wynikających z organizacji pracy i przepisów prawa, a zleconych 

przez dyrektora.  

 

§ 31. 

1.Przedszkole może zatrudniać specjalistów: logopedę, psychologa. 

2.Do zadań logopedy należy:  

- diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu 

mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

- prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w 

zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

- podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji 

językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w 

rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier 

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, a także 

udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

3.Do zadań psychologa należy:  

-  rozpoznawanie możliwości i potrzeb dziecka oraz umożliwienie ich zaspokojenia; 

-  prowadzenie obserwacji dzieci, dotyczącej oceny funkcjonowania różnych sfer podlegających 

rozwojowi; 

-  prowadzenie działań diagnostycznych, dotyczących możliwości psychofizycznych dzieci; 

-  konstruowanie samodzielnych opinii psychologicznych na temat funkcjonowania dziecka; 

-  wspieranie mocnych stron dziecka; 

-  współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania skutków zakłóceń i/lub zaburzeń  

rozwojowych lub trudności wychowawczych występujących u dzieci; 

-  współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń zachowania przedszkolaków; 

-  współpraca z nauczycielami w celu inicjowania różnych form pomocy wychowawczej; 

-  wspieranie nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych; 

- współpraca z rodzicami, prowadzenie doradztwa, udzielanie konsultacji; 

- prowadzenie wewnętrznych warsztatów psychoedukacyjnych dla nauczycieli.                 
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Rozdział XI 

PRAWA I OBOWIĄZKI DZIECI NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA „PROMET KIDS” 

 

§ 32. 

Do Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” mogą uczęszczać dzieci od 3 do 7 roku życia, w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach będą przyjmowane dzieci od 2,5 roku życia. 

 

§ 33. 

Dziecko ma prawo do:   

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego zgodnie 

z zasadami higieny pracy umysłowej;   

2) życzliwego i podmiotowego traktowania;   

3) poszanowania godności osobistej;   

4) bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą; 

5) akceptacji takim jakim jest;  

6) własnego tempa rozwoju.    

 

§ 34. 

Dziecko w przedszkolu ma obowiązek:   

1) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia społecznego; 

2) przestrzegania zasad higieny osobistej;  

3) poszanowania wytworów innych dzieci.    

 

§ 35. 

1.Dyrektor przedszkola ma prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w niżej wymienionych 

przypadkach:  

- na podstawie pisemnego wniosku rodziców złożonego w przedszkolu i wynoszącego 1 miesiąc ze 

skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego,  

-  nieprzestrzegania przez Rodziców Statutu Przedszkola,  

-  jeśli rodzice bez uzasadnionego powodu zalegają z opłatą za przedszkole przez 2 okresy płatnicze,  

-  gdy rodzice zataili ważne informacje o dziecku, które uniemożliwiają jego pobyt w przedszkolu,  

-  gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu i zdrowiu własnemu i innych dzieci 

przebywających w przedszkolu,  
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-  gdy nastąpił brak współpracy z rodzicami a personelem pedagogicznym przedszkola w zakresie 

rozwiązywania problemów dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych, mimo zastosowania 

przyjętego w przedszkolu trybu postępowania. 

2.Przyjęty w przedszkolu tryb postępowania z dzieckiem często stwarzającym sytuacje zagrażające 

zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci:  

- indywidualna terapiia prowadzona przez nauczyciela z dzieckiem w formie zajęć indywidualnych i 

grupowych,  

- konsultacje z rodzicami i terapia rodzinna,  

- konsultacje i terapia w specjalistycznych instytucjach,  

- rozmowy z dyrektorem,  

3.Skreślenia dziecka z listy przyjętych wychowanków w wymienionych przypadkach dokonuje 

dyrektor, stosując poniższą procedurę:  

-  wysyła do rodziców lub doręcza pismo za potwierdzeniem odbioru, informujące o naruszeniu 

zapisów statutu,  

-  ustala sytuację dziecka i rodziny (rozmowa - negocjacje dyrektora z rodzicami),  

-  w sytuacji problemowej zasięga opinii odpowiednich instytucji zewnętrznych, 

-  rozwiązuje umowę cywilno-prawną o świadczenie usług w przedszkolu.  

4.Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji o skreśleniu ich dziecka w ciągu 14 dni od jej 

otrzymania do organu prowadzącego przedszkole.  

 

Rozdział XII 

ZASADY REKRUTACJI DZIECI DO NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA  

„PROMET KIDS” 

§ 36. 

1.Niepubliczne Przedszkole „Promet Kids” prowadzi rekrutację dzieci w oparciu o zasadę 

powszechnej dostępności. 

2.Informacja o zapisach dzieci do Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” ogłoszona może być w 

formie oferty wywieszanej w widocznym miejscu:   

• w przedszkolu,  

• w wydziałach edukacji,   

• w poradni psychologiczno-pedagogicznej,  

• na stronie internetowej przedszkola,  

• w prasie lokalnej.   
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3.Do Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” przyjmowane są dzieci na wniosek rodziców. 

4.Rekrutacja do Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” prowadzona jest w sposób ciągły. 

   

Rozdział XIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 37. 

Niepubliczne Przedszkole używa pieczęci urzędowej o następującej treści: Niepubliczne Przedszkole 

„Promet Kids”, ul. Dworcowa 28, 69-100 Kunowice. 

 

§ 38. 

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

nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.  

2.Zmiany w niniejszym Statucie są zatwierdzane poprzez uchwały Rady Pedagogicznej i wprowadzane 

jako nowelizacje do Statutu.   

3.Z treścią statutu można zapoznać się w siedzibie organu prowadzącego oraz na stronie 

internetowej przedszkola.  

 

§ 39. 

Pierwszy Statut Niepublicznego Przedszkola „Promet Kids” wchodzi w życie w dniu 1 września 2021 r. 


