Statut
Przedszkola Specjalnego
„Milowe Ludki”
w Łodzi
Rozdział I
Postanowienia Ogólne
§ 1.
Przedszkole nosi nazwę: Przedszkole Specjalne „Milowe Ludki” w Łodzi.
Przedszkole ma siedzibę w Łodzi przy ulicy Siemiradzkiego 4/8.
Organem Prowadzącym Przedszkole jest Łódzka Fundacja Rehabilitacji „Kamień Milowy”.
Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany
skrót nazwy: Przedszkole „Milowe Ludki”.
5. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych
na jej podstawie aktach wykonawczych.
6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Łódzki Kurator
Oświaty.
7. W nazwie Przedszkola na tablicy urzędowej oraz na pieczęciach, pomija się określenie
„specjalne” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności.
§ 2.
Przedszkole działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) i wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych oraz
niniejszego statutu.
Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
§ 3.
Podstawowymi celami Przedszkola “Milowe Ludki”, w zakresie działalności opiekuńczej,
wychowawczej i dydaktycznej jest wspomaganie i ukierunkowanie wszechstronnego,
indywidualnego rozwoju dziecka zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi
w relacjach ze środowiskiem społecznym, kulturowym i przyrodniczym oraz wspieranie rodzin
w wychowywaniu dziecka i przygotowanie go do podjęcia nauki w szkole.
1. Cele te wypełniane są porzez:
a) realizowanie programu wychowania w przedszkolu uwzględniającego podstawę programową
wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania, wybranego lub opracowanego przez nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu,
b) tworzenie warunków do zabawy i nauki, dostosowanych do potrzeb i możliwości
rozwojowych dzieci, uwzględniających wymogi bezpieczeństwa i higieny,
c) zapewnienie dzieciom opieki,
d) umożliwienie dzieciom zdobywania wiedzy i nabywania umiejętności,
e) rozwijanie w ramach istniejących możliwości, zainteresowań i uzdolnień dzieci,
f) organizowanie zajęć specjalistycznych wspierających rozwój dzieci.
2. W trakcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych, dzieci objęte są stałą opieką nauczyciela.
a) W opiece pomaga również pomoc nauczyciela.
3. W trakcie wycieczek pieszych i autokarowych jeden opiekun odpowiada za ośmioro dzieci.
4. Szczegółowe zasady sprawowania opieki przez nauczycieli Przedszkola określa „Regulamin
organizowania spacerów i wycieczek”.
5. Wszelkie formy zajęć dodatkowych oraz interwencji medycznych wymagają zgody rodziców
(prawnych opiekunów).
1.
2.
3.
4.
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6. Szczegółowe zasady postępowania powypadkowego i udzielania pierwszej pomocy
w Przedszkolu określa „Regulamin postępowania powypadkowego i udzielania pierwszej
pomocy w nagłych wypadkach”.
7. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z Przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub
upoważnioną przez nich na piśmie osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
8. Zadaniem Przedszkola jest tworzenie spójnego systemu wychowywania polegającego na
podejmowaniu wszelkich działań angażujących środowisko przedszkolne, nauczycieli oraz
rodziców do realizowania wspólnych inicjatyw zmierzających do integralnego wychowywania
dzieci, promowania ich uzdolnień oraz tworzenia dla tego sprzyjającego klimatu.
9. Przedszkole, zapewnia dzieciom, poszanowanie ich tożsamości: narodowej, językowej,
religijnej.
10. Wychowanie patriotyczne Przedszkole realizuje poprzez: rozwijanie uczuć patriotycznych,
zapoznanie dzieci z godłem Polski, barwami narodowymi, hymnem narodowym, przyjmowanie
prawidłowej postawy wobec symboli narodowych, rozwijanie zainteresowań pięknem
i bogactwem ojczystego kraju.
Rozdział III
Organy Przedszkola i ich kompetencje

1.
2.

§ 4.
Organem wewnętrznym Przedszkola jest Dyrektor oraz Wicedyrektor.
Stanowisko Dyrektora Przedszkola powierza organ prowadzący Przedszkole.

3.

Stanowisko Wicedyrektora Przedszkola powierza Dyrektor za zgodą organu prowadzącego

4.

Dyrektor/Wicedyrektor Przedszkola kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje go na
zewnątrz. Odpowiada za prowadzenie działalności Przedszkola, w ramach określonych
prawem, zgodne ze statutem.

5.

Dyrektor/Wicedyrektor Przedszkola lub osoba przez niego upoważniona sprawuje nadzór
pedagogiczny polegający na ocenianiu stanu i warunków oraz analizowaniu i ocenianiu
efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola oraz nauczycieli
i innej działalności statutowej, a w szczególności w zakresie, realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego, zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków
nauki, wychowania i opieki, przestrzegania praw dziecka.

6.

Dyrektor/Wicedyrektor Przedszkola lub osoba przez niego upoważniona planuje i realizuje
nadzór pedagogiczny w szczególności poprzez:
a) kontrolę i analizę dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli,
b) hospitacje zajęć dydaktycznych,
c) lustracje i bieżące przeglądy bazy, pod kątem wyposażenia oraz tworzonych przez
nauczycieli warunków do nauki, zabawy i opieki.
Dyrektor/Wicedyrektor Przedszkola kieruje bieżącą działalnością opiekuńczą, wychowawczą,
dydaktyczną Przedszkola, a w szczególności:

7.

a) przyjmuje dzieci do Przedszkola,
b) sprawuje opiekę nad dziećmi i stwarza możliwie najlepsze warunki dla ich
harmonijnego rozwoju psychofizycznego,
c) współdziała z nauczycielami i pozostałymi pracownikami w wypełnianiu zadań
Przedszkola,
d) współpracuje z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach dotyczących procesu
opiekuńczego, wychowawczego, dydaktycznego,
e) opracowuje roczny plan pracy Przedszkola we współpracy z nauczycielami,
f) odpowiada za prowadzenie przez nauczycieli dokumentacji działalności
wychowawczo – dydaktycznej i opiekuńczej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
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8.

Dyrektor Przedszkola/ Wicedyrektor odpowiada za administracyjną i gospodarczą obsługę
Przedszkola, a w szczególności:
a) opracowuje, arkusz organizacji pracy Przedszkola i regulaminy wewnętrzne,
b) odpowiada za prowadzenie dokumentacji Przedszkola zgodnie z obowiązującymi
przepisami,

9.

10.
11.
12.
13.

c) wypełnia zadania przekazane przez organ prowadzący oraz wykonuje inne zadania
wynikające ze Statutu i z przepisów prawa.
Dyrektor Przedszkola jest dla zatrudnionych, kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu
przepisów prawa pracy, zatrudnia i zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola
w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
Dyrektor Przedszkola/Wicedyrektor stwarza warunki do działania w Przedszkolu
wolontariuszy wspomagających działalność wychowawczą i opiekuńczą.
Dyrektor Przedszkola może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadkach określonych
w § 13.
Za zgodą organu prowadzącego w Przedszkolu mogą zostać utworzone inne stanowiska
kierownicze.
W przypadku długotrwałej usprawiedliwionej nieobecności dyrektora zastępuje go osoba
wyznaczona przez organ prowadzący.
Rozdział IV
Organizacja Przedszkola

§.5.
1. Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od
pracy świąt w godzinach 7:00 – 17:00.
2. Opłata za pozostawienie dziecka po godz. 17:00 w Placówce wynosi: za każdą rozpoczętą
godzinę zegarową 100 złotych brutto.
3. Dyrektor/Wicedyrektor w porozumieniu z rodzicami może ustalić przerwy w funkcjonowaniu
Przedszkola.
4. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w Przedszkolu w godz.
od 9:30-10:00.
5. Przedszkole prowadzi stałą współpracę z rodzicami/prawnymi opiekunami dzieci w formie
kontaktów indywidualnych, zebrań z rodzicami, w celu wymiany informacji dotyczących
postępów rozwojowych, wychowania ich dzieci, pedagogizacji rodziców.
6. Wychowankowie Przedszkola mogą korzystać z 3 posiłków.
7. Odpłatność za posiłki ustala organ prowadzący. (wg. cennika firmy cateringowej)
8. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez rodziców lub opiekunów prawnych.
9. Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do wnoszenie opłat za posiłki do 10-tego dnia
każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Potwierdzeniem wpłaty jest druk KP wystawiony na
nazwisko dziecka.
10. Brak informacji od rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności dziecka w danym dniu wiąże się
z obowiązkową opłatą za wyżywienie według stawki żywieniowej Przedszkola.
11. Szczegółowe informacje dotyczące opłat, w tym opłat za posiłki znajdują się na tablicy
informacyjnej w Przedszkolu.
12. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy Przedszkola wnosząc opłaty, co miesiąc
wysokości ustalonej przez Organ Prowadzący.
13. Przedszkole może zatrudniać pracowników administracji i obsługi, w tym:
a) Kierownika administracyjnego
b) Księgową
c) Sekretarkę
d) Sprzątaczkę/woźną
e) Koordynatora ds. merytorycznych
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f) Koordynator WWR
g) Logopedę/Neurologopedę
h) Psychologa
i) Fizjoterapeutę
j) Intendenta
k) Pracownika socjalnego
l) Pracownika administracyjnego - porządkowego
14. Każdym oddziałem opiekuje się nauczyciel wspomagany przez pomoc nauczyciela, nauczyciela
wspierającego lub innego specjalistę przedszkola
15. Liczba dzieci w oddziale Przedszkola specjalnego wynosi:
a) dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym- nie więcej
niż 8
b) dla dzieci ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera- nie więcej niż 4,
c) dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej niż 4,
d) dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową i upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
do 12 .
16. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program
wychowania przedszkolnego uwzględniający podstawę programową wychowania
przedszkolnego.
17. Czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi od 15 do 30 minut,
z zastrzeżeniem prawa Przedszkola do zmiany czasu ich trwania w zależności od potrzeb
dzieci.
18. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia
dodatkowe uwzględniające w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci. Zajęcia
te opłacane są przez rodziców.
19. Czas trwania poszczególnych zajęć dodatkowych, zajęć rewalidacyjnych oraz zajęć w ramach
pomocy psychologiczno-pedagogicznej powinien być dostosowany do poziomu rozwoju
i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosić od 15 do 60 minut.
20. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza czasem przeznaczonym na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego tzn. od godz. 10:00- 17:00.
21. W przedszkolu są organizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.
22. Sposób dokumentowania zajęć dodatkowych prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne
przepisy.
23. Organizację dnia pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez
Dyrektora/Wicedyrektora Przedszkola w porozumieniu z nauczycielami, z uwzględnieniem
zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców lub prawnych opiekunów.
24. 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.
25. Przedszkole organizuje zajęcia terapeutyczne w ramach zespołów Wczesnego Wspomagania
Rozwoju zgodnie z odrębnymi przepisami.
Rozdział V
Rekrutacja do Przedszkola
§ 6.
1. Do Przedszkola mogą uczęszczać:
a. dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym,
znacznym oraz głębokim.
b. dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
c. ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.
2. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat, z zastrzeżeniem ust.
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3.

4.
5.

6.

3 i ust.4.
W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej
jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy
9 lat.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może być przyjęte dziecko,
które ukończyło 2,5 roku i posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Do Przedszkola na wniosek rodziców, przyjmowane są dzieci posiadające orzeczenie
o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez publiczną poradnię psychologicznopedagogiczną oraz orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane
przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Dyrektor/Wicedyrektor Przedszkola prowadzi rekrutację do Przedszkola, w porozumieniu
z organem prowadzącym przez cały rok szkolny, w miarę posiadania wolnych miejsc.
Rozdział VI
Obowiązki pracowników

§ 7.
1. Dyrektor/Wicedyrektor Przedszkola:
1. Wspiera nauczycieli pomocą merytoryczną i metodyczną w realizacji zadań opiekuńczych i
dydaktyczno-wychowawczych.
2. Kontroluje oraz na wniosek nauczycieli może wystawić ocenę pracy nauczyciela, zgodnie z
odrębnymi przepisami prawa oraz przyjętym kryterium oceny pracy nauczyciela zależnym
od stopnia realizacji zadań zapisanych w prawie oświatowym i określonych w niniejszym
Statucie, w pracy bezpośrednio z dziećmi oraz pracy na rzecz Przedszkola.
2. Nauczyciel Przedszkola jest zobowiązany do:
1. Organizowania i prowadzenia pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej zgodnie
z wymaganiami podstawy programowej wychowania przedszkolnego i w oparciu o przyjęty
w Przedszkolu program.
2. Tworzenia warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań poprzez
indywidualizację procesu edukacyjnego, organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem.
3. Codziennego, starannego przygotowywania się do zajęć, stałego doskonalenia swojego
warsztatu pracy, doskonalenia umiejętności zawodowych, podnoszenia kwalifikacji,
a w szczególności podnoszenia poziomu wiedzy pedagogiczno – psychologicznej.
4. Tworzenia w Przedszkolu, w grupie, przyjaznej, rodzinnej, serdecznej atmosfery.
5. Dbania o zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych sobie dzieci i otaczanie ich stałą opieką
od chwili przyprowadzenia do Przedszkola do chwili odebrania z Przedszkola przez
rodziców/ prawnych opiekunów lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą pełne
bezpieczeństwo.
6. Prowadzenia dziennika zajęć w przedszkolu, opracowania miesięcznych planów pracy
wychowawczo – dydaktycznej, opracowanie IPET we współpracy z innymi specjalistami
oraz wystawianie opinii pedagogicznej na prośbę osoby zainteresowanej w terminie
2 tygodni od przekazania przez rodzica pisemnego podania do nauczyciela lub sekretariatu
Przedszkola
7. Prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie potrzeb rozwojowych
dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w Przedszkolu.
8. Współpracy z rodzicami dzieci za porozumieniem Dyrektora/Wicedyrektora Przedszkola
organizowania dla nich spotkań w celu:
a. poznania i ustalenia potrzeb dziecka,
b. ustalenia form pomocy i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych rodziny
i Przedszkola,
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c. włączania rodziców do pracy na rzecz Przedszkola,
d. korzystania z pomocy rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin dzieci,
upoważnionych przez rodziców, w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie zajęć,
wycieczek,
e. udzielania rodzicom informacji dotyczącej zachowania i rozwoju dziecka,
f. udzielania rodzicom informacji na temat realizowanych w Przedszkolu treści
programu wychowania przedszkolnego.
9. Zachowania tajemnicy w sprawach, które mogą naruszać dobro nauczycieli, placówki
oświatowej oraz organu prowadzącego, pracowników Przedszkola, rodziców innych osób
upoważnionych.
10. Nauczyciele dokonują oceny funkcjonowania wychowanków dwukrotnie w ciągu roku
w formie opisowej. Oceny są jawne.
11. Współpracy ze specjalistami świadczącymi dzieciom pomoc psychologiczno pedagogiczną lub opiekę zdrowotną.
3. Pomoc nauczyciela przedszkola współpracuje z nauczycielami odpowiedzialnymi za
oddział, a w szczególności:
1. Spełnia, wskazane przez nauczycieli, czynności opiekuńcze, wychowawcze i obsługowe,
wynikające z codziennego rozkładu zajęć w Przedszkolu.
2. Pomaga przy karmieniu dzieci i ułatwia im spożywanie posiłków.
3. Pomaga dzieciom w czynnościach samoobsługowych.
4. Uczestniczy w zajęciach z dziećmi i pomaga w ich przygotowaniu, w zależności od potrzeb
nauczycieli.
5. Współorganizuje z nauczycielami zabawy dla dzieci.
6. Sprawuje opiekę nad dziećmi w czasie odpoczynku.
7. Przebywa razem z dziećmi w ciągu dnia.
8. Uczestniczy we wszystkich wyjściach poza teren Przedszkola.
9. Pomaga przy dekorowaniu sali.
10. Zabezpiecza przed dziećmi produkty chemiczne.
11. W razie zauważonej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dzieci ma obowiązek usunąć
przeszkodę i o zaistniałej sytuacji zawiadomić nauczycieli i Dyrektora/Wicedyrektora
Przedszkola.
12. Nie udziela rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycieli.
13. Odpowiada w ciągu dnia za ład i porządek w sali zajęć.
14. Utrzymuje w czystości i porządku przydzielone pomieszczenia.
15. W przypadku konieczności wypełnia inne prace, zlecone przez Dyrektora/Wicedyrektora
Przedszkola.
16. Kadra Przedszkola nie ma prawa podawania dzieciom żadnych leków, za wyjątkiem sytuacji
ratującej życie dziecka(w zakresie udzielania pierwszej pomocy) oraz chorób przewlekłych
poprzedzone zaświadczeniem lekarskim, spisem dawkowania leku i na pisemną prośbę
rodziców/opiekunów prawnych po wyrażeniu zgody organu prowadzącego.
4. Pozostali pracownicy Przedszkola zobowiązani są do:
a. punktualnego rozpoczynania i kończenia pracy,
b. rzetelnego wywiązywania się z przydzielonych obowiązków,
c. informowania dyrektora o zauważonych nieprawidłowościach i zagrożeniach,
d. przestrzegania obowiązujących w Przedszkolu regulaminów, przestrzegania przepisów
prawa pracy i obowiązujących w Przedszkolu regulaminów i zarządzeń.
Rozdział VII
Prawa pracowników
§ 8.
1. Pracowni Przedszkola mają prawo do:
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a. otrzymywania wynagrodzenia w terminach i w wysokości zgodnie z zawartą umową,
b. korzystania w czasie pracy z przerw w czasie i w wymiarze ustalonym przez Dyrektora,
c. urlopu wypoczynkowego w terminie ustalonym z Dyrektorem Przedszkola,
d. poszanowania godności i podmiotowego traktowania przez przełożonych,
e. wnioskowania we wszystkich sprawach do Dyrektora Przedszkola.
2. Personel Przedszkola może być zatrudniony:
a) na umowę o pracę,
b) na mocy powołania
c) na umowy cywilnoprawne,
3. Wszyscy pracujący w Przedszkolu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Statutu
i odpowiedzialnego wypełniania powierzonych im zadań.
Rozdział VIII
Prawa wychowanków Przedszkola
§ 9.
Dzieci w Przedszkolu mają prawo do:
traktowania podmiotowego w całym procesie opiekuńczo - wychowawczym,
ochrony i poszanowania swojej godności,
ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej,
stałej opieki zarówno na terenie Przedszkola jak i w trakcie zajęć poza jego terenem,
udziału w zajęciach organizowanych zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
wychowania i opieki zgodnie z założeniami wychowania ekologicznego,
bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy.
Rozdział IX
Przypadki, w których dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków
§ 10.
1. Dyrektor Przedszkola w uzasadnionych przypadkach w oparciu o opinię nauczycieli, może
skreślić dziecko z listy dzieci przyjętych do Przedszkola.
2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków może nastąpić w przypadku:
a) nie zgłoszenia się dziecka w ciągu 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,
b) braku predyspozycji zdrowotnych niezbędnych do prawidłowego rozwoju
w warunkach przedszkolnych,
c) takiego zachowania dziecka, które zagraża jego bezpieczeństwu bądź
bezpieczeństwu jego rówieśników z grupy, po uprzednim powiadomieniu rodziców
o istniejącym zagrożeniu,
d) braku informacji nt. przyczyn nieobecności ciągłej, trwającej ponad jeden miesiąc,
e) nie wnoszenia opłat przez okres jednego miesiąca,
f) nie przestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego Statutu.
3. Skreślenie dziecka następuje w drodze pisemnej decyzji Dyrektora Przedszkola
z zachowaniem trybu odwoławczego do organu prowadzącego Przedszkole.
4. Skreślenie z listy przedszkola dzieci objętych rocznym obowiązkiem wychowania
przedszkolnego będzie rozpatrywane indywidualnie w porozumieniu z Kuratorium Oświaty
w Łodzi i Wydziałem Edukacji UMŁ.
Rozdział X
Prawa i obowiązki rodziców
§ 11.
1. Rodzice mają prawo w szczególności do:
a) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
b) uzyskania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów Przedszkola,
c) uzyskania od Dyrektora/Wicedyrektora, informacji o pracy Przedszkola.
2. Rodzice mają obowiązek:
a) aktualizowania
i
przekazywania
Dyrektorowi/Wicedyrektorowi/nauczycielom
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
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b)
c)
d)

e)

Przedszkola wszelkich zmian w dokumentacji dziecka, numerów telefonów
komórkowych i zmianie adresu zamieszkania
terminowego uiszczenia opłat za posiłki
przestrzegania godzin przyprowadzania i odbioru dziecka uwzględniając godziny
pracy Przedszkola
Rodzice/prawni opiekunowie dziecka są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dziecka
w drodze do przedszkola, do momentu powierzenia dziecka nauczycielowi oraz
podczas odbioru i przekazania dziecka przez nauczyciela
zakup podręczników w celu realizowania programu przedszkolnego
Rozdział XI
Sposób uzyskiwania środków finansowych na działalność Przedszkola
§ 12.

Środki na działalność Przedszkola mogą pochodzić:
a) z dotacji przekazywanych przez organ dotujący Przedszkole,
b) z wpłat rodziców (czesne) w wysokości ustalonej przez organ prowadzący,
c) z dobrowolnych darowizn
d) ze środków pochodzących od organu prowadzącego
§ 13.
Organ prowadzący zawiera z rodzicem/opiekunem prawnym umowę.
§ 14.
Wysokość opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole ustala organ prowadzący.
Rozdział XII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 15.
1. Prawo nadania Statutu, wprowadzania w nim zmian i uzupełnień jest wyłączną właściwością
organu prowadzącego
2. Postanowienia Statutu nie mogą być sprzeczne z innymi przepisami prawa oświatowego.
3. Statut wchodzi w życie z dniem 11.04.2019 r.

Statut zatwierdzono
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