
Zal~cznik nr 2 
do uchwaly Nr XIXI132 /20 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 20 lutego 2020r. 

STATUT 
SAMORZl\DOWEGO PRZEDSZKOLA W SOMIANCE 

Rozdzial 
Postanowicnia ogolnc 

§1. 

• 
1. Przedszkole uzywa nazwy: Samorz~dowe Przedszkole w Somiance . 

2. 	 Samorz<}dowe Przedszkole w Somiance zwane dalej "Przedszkolem" jest jednostkq 

organizacyjnCl Gminy Somianka dzialajClc<} jako jednostka budzetowa. 
3. 	 Siedziba Przedszkola w Somiance znajduje sit( w Somiance-Parcele 24B, 07-203 Somianka. 
4. 	 Organem prowadzqcym Samorz<}dowe Przedszkole w Somiance jest Gmina Somianka, 

Somianka-Parcele 16B. 
5. 	 Nadz6r pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Mazowiecki Kurator Oswiaty. 

Rozdzial 2 
Cele i zadania przedszkola 

§ 2. 
I. 	 Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie calosciowego rozwoju dziecka. 

W efekcie takiego wsparcia dziecko osi<}ga dojrzalosc do podjycia nauki na pierwszYl11 
eta pie edukacji. 

• 
2. Zadaniem przedszkola jest w szczeg61nosci : 


1) 	 wspieranie wielokierllnkowej aktywnosci dziecka poprzez organizacjy warunkow 
sprzyjajqcych nabywaniu doswiadczeIl. w fizycznym. emocjonalnym, spolecznym 
i pozytywnym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warllnk6w umozliwiajClcych dzieckll swobodny rozw6j, zabawy 
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeIl.stwa; 

3) wspieranie aktywnosci dziecka podnoszqcej poziom integracji sensoryczneJ 
i llmiejytnosci korzystania z rozwijajqcych sit( proces6w poznawczych; 

4) zapewnienie prawidlowej organizacji warunk6w sprzyjaj<}cych nabywaniu przez dzieci 
doswiadczeIl., kt6re ul11oz1iwi~ im ciClglosc proces6w adaptacji; 

5) wzmocnienie poczucia wartosci, indywidllalnosci, oryginalnosci dziecka oraz potrzeby 
tworzenia relacji osobov-.rych i uczestnictwa w grupie; 

6) 	 tworzenie sytuacji sprzyjajClcych rozwojowi nav-.ryk6w i zachowaIl. prowadzqcych do 
samodzielnosci, dbania 0 zdrowie, sprawnosc ruchow'l 
i bezpiecze6stwo, w tym bezpieczeIl.stwo w ruchu drogowym; 

7) 	 wsp61dzialanie z rodzicami (prawnymi opiekllnami). roznymi srodowiskal11i. 
organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodzic6w (prawnych opiekun6w) 



za zrodio istotnych wartosci, na rzecz tworzenia warunk6w umozliwiajqcych 
tozsamosci dziecka; 

8) 

9) narodowej, Jeyzykowej i religijnej dzicci; 
10) tworzenie sytuacji edukacyjnych budowaniu zainteresowania dziccka 

obcym cheyci innych kultur. 

3. 	 Przedszkole udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
4. 	 Zadania przedszkola w zakresie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno

realizowane 	 we wspoipracy z rodzicami, poradniami psychologiczno
i innymi poradniami specjalistycznymi. 

5. 	 na: 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i oraz • 
psychotizycznych dzieci; 

2) wspieranill rodzic6w nauczycieli w rozwiqzywaniu problem6w wychowawczych 

3) niepowodzen 

w wtym i 

i Ich uczestnictwo w zyciu przedszkola; 

podejmowaniu sprzyjajqcych rozwojowi kompetencji oraz 

w celu siy i poprawy ich funkcjonowania; 


5) 	 wsp6lpracy z poradniq w procesie diagnostycznym, w w zakresie 
fllnkcjonowania dzieci, barier i w srodowisku utrudniajqcych 
funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w zyciu oraz 
podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania planowania dalszych 
dziaim1. 

6. 	 planuje i koordynuje pomoc psychologiczno
z oraz j ako dziaiania 

nauczycieli i w nastypujqcych formach: 

1) szczeg6lnie uzdolnionych, 
2) zajycia specjalistyczne: 

a) korckcyjno-kompensacyjne dla dzieci z zaburzeniami odchyleniami 
rozwojowymi, w specyficznymi trudnosciami w uczeniu 

b) logopedyczne dla clzieci z kompetencji i zaburzeniami sprawnosci 
jyzykowych; 

c) rozwijajqce kompetencje emocjonalno - dla dzieci 
przejawiajqcych trudnosci w funkcjonowaniu 

d) zajycia () charakterze terapeutycznym dla z zaburzeniami 
i odchyleniami rozwojo\vymi, problemy w funkcjonowaniu 
w oraz aktywnym i peinym w zyciu 

3) 	 zindywidualizowanej realizacji obowiqzkowego rocznego przygotowania 
dia kt6re moge) do przedszkola, ale ze wzglydu na 

trudnosci w funkcjonowaniu wynikaj,!-ce w szczeg61nosci ze stanu zdrowia, nie mogq 
realizowac wszystkich zajeyc wychowania przedszkolnego wsp6lnie z 



przedszkolnym i wymagaj'l dostosowania organizaCJl I procesll nauczania do ich 

specjalnych potrzeb edukacyjnych. Forma ta wymaga opinii poradni psychologiczno

pedagogicznej; 

4) porad i konsultacji. 


§ 3 

1. 	 Przedszkole moze organizowac zajycia dodatkowe. 
2. 	 Rodzaj zajyc dodatkowych oraz ich czystotliwosc jest uzgadniana z organem prowadzqcym 

przedszkole. 
3. 	 Czas trwania zajyc prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do mozliwosci 

rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut. 
4. 	 W czasie zajyc dodatkowych opieky nad dziecmi sprawuje osoba prowadzqca zajycia 

lub osoba prowadzetca i nauczyciel. 

§ 4. 

• 	 1. Przedszkole w zakresie realizacji zada6 statutowych zapewnia dzieciom mozliwosc 
korzystania z: 

l) 	 sal przedszkolnych - miejsc prowadzenia zajyc w zakresie opieki wychowania 
i ksztakenia; 


2) pomieszcze6 sanitarno- higienicznych; 

3) szatni. 


2. 	 Dzieci majq mozliwosc codziennego korzystania z placu zabaw. 
3. 	 Przedszkole zapewnia odpowiednie pomoce dydaktyczne i wyposazenia dla wychowank<'>w 

- bezpieczne i odpowiednie do zabawy i realizacji przyjytych program6w. 
4. 	 Przedszkole umozliwia korzystanie z posilk6w. 

Rozdzial 3 
Bezpieczenstwo 

• 	 § 5 . 

1. 	 Przedszkole sprawllje opieky nad dziecmi, dostosowujqC sposoby i metody oddzialywa6 
do wiekll dziecka i jego mozliwosci rozwojowych, potrzeb srodowiskowych 
z mvzglydnieniem istniejqcych warunk6w lokalowych. 

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

3. 	 W czasie pobytu dziecka w przedszkolu nie moze ono pozostac bez nadzoru osoby doroskj. 
4. 	 Za zdrowie i bezpiecze6stwo dzieci odpowiada nauczyciel pelniqcy obowiqzki zawodowe 

w danym czasie do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom 
upowaznionym, a w czasie zajyc dodatkowych osoba prowadzetca te zajycia. 

5. 	 W grupach mieszczqcych siy w budynkll przedszkola w sprawowaniu opieki nad dziecmi 
pomaga nauczycielowi dorainie woina oddzialowa. 

6. 	 Przy wyjsciu poza teren przedszkola zapewnia siy opieky jednego opiekuna grupy 
15 dzieci. 



§ 6 


Przedszkole moZe organizowac wycieczki i inne wyjazdy z uwzglt;:dnieniem obowiqzujqcych 
przepis6w w tym zakresie. Program wycieczki winien bye dostosowany do wieku, potrzeb, 
l11oZ1iwosci i zainteresowan dzieci . 

§ 7 

W celu zapewnienia dzieciom pelnego bezpieczenstwa okrdla sit;: zasady przyprowadzania 
i odbierania dzieci z przedszkola: 

I) 
2) 

3) 

4) 

dzieci przyprowadzajq i odbierajq z przedszkola rodzice lub inni prawni opiekunowie; 
osoba przyprowadzajqca dziecko jest zobowiqzana przekazac dziecko bezposrednio 
pod opieky nauczyciela ; 
rodzice (prawni opiekunowie) mogq pisemnie upowaznie innq pelnoletniq osoby 
do przyprowadzania i odbierania ich dziecka z przedszkola - przedkladajqc 
upowaznienie nauczycielom prowadzqcym oddzial ; 
dziecko nie zostaje wydane rodzicom (prawnym opiekunom) lub innej osobie, 0 kt6rej 
mowa w pkt. 3 pozostajqcym pod wplywem alkoholu lub innego srodka odurzaj'lcego . 

• 

Rozdzia! 4 
Wspolpraca z rodzicami 

§ 8 

Rodzice (prawni opiekunowie) majq prawo do: 

I) znajomosci koncepcji przedszkola i udzia!u w jej opracowaniu; 
2) zapoznania sit;: z programem wychowania przedszkolnego oraz wsp61dzialania w jego 

realizacji ; 
3) planowanych systematycznych spotkal1 z nauczycielami oddzialu; 
4) uzyskiwania na biezqco informacji na temat swojego dziecka oraz postyp6w w jego 

rozwoju; 
5) uzyskania informacji na temat stanu gotowosci szkolnej swojego dziecka ; 
6) wyrazania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosk6w z obserwacji 

pracy przcdszkola, w tym takZe podczas ewaluacji wewnytrznej; 
7) wyrazania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadz'lcemu 

i nadzoruj'lcemu pracy pedagogicznq poprzez swoje przedstawicielstwo w Radzie 
rodzic6w oraz podczas ewaluacji zewnytrznej ; 

8) korzystania z form wsp61pracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami); 
9) w1'lczania siy w organizacjt;: zycia przedszkolnego; 
10) zyczliwej i przyjaznej atmosfery, intymnosci rozmowy z zachowaniem tajemnicy 

jej treSci. 

• 



§ 9 


1. 	 Rodzice (prawni opiekunowie) majC) obowiC)zek majC) czuwac nad prawidlowC) realizacj~ 
obowi,!zku przedszkolnego dzieci szescioletnich, w szczeg61nosci zapewnic uczestnictwo 
dzieci w zajr;;ciach. 

2. 	 Przedszkole oczkuje od rodzicow (prawnych opiekun6w); 

1) przestrzegania niniejszego Statutu; 

2) respektowania uchwal Rady Pedagogicznej podjr;;tych w ramach ich kompetencji; 

3) biez~cej i rzetelnej informacj i na temat dziecka; 

4) terminowego regulowania oplat; 

5) przestrzegania ustalen organizacyjnych plac6wki; 

6) aktywnego wspoluczestnictwa w zyciu przedszkola; 

7) niezwIocznego informowania 0 zatruciach pokarmowych i chorobach zakaznych; 

8) kultury zachowan w rMnych sytuacjach na terenie plac6wki. 


• 
1. 	 Organami Przedszkola s~; 

1) 	 Dyrektor Przedszkola 
2) 	 Rada Pedagogiczna; 
3) 	 Rada Rodzic6w. 

Rozdzial 5 
Organy przedszkola 

§ 10 

2. 	 Organy Przedszkola uchwalaj~ regulaminy swoJeJ dzialainosci , ktore me mog,! bye 
sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem. 

§ 11 

1. 	 Dyrektor kieruje dzialalnosciq Przedszkola i reprezentuje je na zewn'!trz. 
2. 	 Dyrektor umozliwia wsp6fdzialanie i wspolpracr;; organow przedszkola. 
3. 	 Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakladu pracy dla zatrudnionych 

w Przedszko1u nauczycieli i pracownikow nie br;;dC)cych nauczycieJami. 
4. 	 Szczegolowe kompetencje i obowi,!zki dyrektora okresla ustawa - Prawo oswiatowe. 
5. 	 Dyrektorem SamorzC)dowego Przedszkola jest Dyrektor Zespolu Szkolno-Przedszkolnego 

w Somiance. 

§ 12 

1. 	 Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Przedszkola w zakresie realizacji jego 
statutowych zadan dotyczC}cych ksztakenia, wychowania j opieki. 

2. 	 W sklad Rady Pedagogicznej wchodz<l Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w Przedszkolu. 

3. 	 Szczegolowe kompetencje Rady pedagogicznej okreSla ustawa - Prawo oswiatowe. 



§ 13 


1. 	 Rada ogol rodzicow (prawnych opiekunow) dzieci UCzyszczaj~cych 


do Przedszkola. 

2. 	 Skiad oraz kompetencje Rady radzicow ustawa - oswiatowe. 
3. 	 zadania oraz tryb pracy akresla regulamin Rady rodzic6w, kt6ry nie maze 

ze statutcm 

§ 14 

1. 	 Organy Przedszkola wspoipracujq ze sab~ majl1c na uwadze rozwoju 
ieh dobra i bezpieczenstwo, a takze pracy Przedszkola. 

2. 	 wspoldzialania organow jest Dyrektar, kt6ry ..",,~''''''''' 

kazdemu z mozliwosc swobodnego dzialania i podejmowania . w ramach 

swaich kompetencji i umo:lIiwia wymiany 
3. 	 Wszystkie SPary miedzy organami Przedszkola rozstrzyga 

kompetencji tych organ6w. •
Rozdzial 6 

Organizacja pracy przedszkola 

§15 

I. miejsc w Przcdszkolu vvynosi 1 
2. 	 Podstawow(! jednostk(! organizacyjn(! przedszkola jest addzial 

wieku, z uwzglydnieniem ieh 

3. 
4. 	 nie moze przekraczac 
5. czynne w dni robocze w gadzinach ad 7.30 do 16.30. 
6. 	 pracy przedszkola wynosi 9 dziennie, w tym 5 godzin bezplatnej opieki 

vvychowania i w ustalonym tj. od 8.00 do 13.00. 
7. 	 funkcjonuje rok szkolny, z ustalonych 

organ prowadzl1cy 
8. 	 reaiizujl1cych roczne obowi(!zkowe przygotowanie przedszkolne 

prowadzone wedlug na dany szkolny hannonogramu 
9. 	 Dyrektor powierza kazdy oddzial opiece: 

1) jednego w przypadku czasu pracy oddzia16w; 

2) lub dwoch nauczycieli w przypadku powyzej godzinnego czasu pracy. 


10. Dia zapewnienia cil1g1osci 	 i skutecznosci pracy wychowawczej, dydaktycznej 
i opiekunczej nauczyciele prowadz'l w mozliwosci swoje oddzialy caly 


do 

11. Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekllncza prowadzonajest na ,,,,,,ena 

wychowania przedszkolnego dyrektora wpisanych 
do przedszkolnego zestawu 

12. Organizacje pracy w ci'lgll dnia okrdla ramowy rozktad dnia ustalony 
dyrektora przedszkoJa na wniosek rady pedagogicznej, z uwzglydnieniem zasad ochrony 



zdrowia i higieny nauczania, wychowania opieki , potrzeb, zainteresowa11 
i uzdolnien dzieci oraz oczekiwan rodzic6w. 

13. Na podstawie ramowego rozkladu dnia nauczyciel lub nauczyciele, kt6rym powierzono 
opieky nad oddziaiem, ustalajq dla tego oddzialu szczeg610wy rozklad dnia, 
z uwzglydnieniem potrzeb i zainteresowan dzieci. 

14. Godzina 	 prowadzonych przez nauczyciela zajyc nallczania, wychowania i opieki 
w przedszkolu trwa 60 minut. 

15. Czas prowadzonych w przedszkolu zajyc powinien byc dostosowany do mozliwosci 
rozwojowych dzieci, w tym czas prowadzonych w przedszkolu zajyc religii, zajyc 
dodatkowych i zajyc rewalidacyjnych powinien wynosic: 
1) z dziccmi w wieku 3-4 lat - 15 minllt. 
2) z dziecmi w wieku 5-6 lat - 30 minllt. 

16. Spos6b dokumentowania zajyc prowadzonych w przedszkolu okreslajq odrybne przepisy. 

Rozdzial 7 
Zasady odplatnosci 

§ 16 

1. 	 Wysokosc oplaty za swiadczenia w zakresie opieki, wychowania i nauczania wykraczajqce 
poza 5 godzin ustala uchwala Rady Gminy Somianka. 

2. 	 Rodzice dzieci uczyszczajqcych do przedszkola i korzystajqcych z posilk6w Sq zobowiqzani 
do uiszczania oplat za wyzywienie. 

3. 	 W przypadku nieobecnosci dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka zywieniowa za kazdy 
dzie6 nieobecnosci (odliczana w nastypnym miesiqcu). 

4. 	 Terminy uiszczania miesiycznych oplat, 0 kt6rych mowa w liSt. 2 okreSla Dyrektor Zespolu 
Szkolno-Przedszkolnego w Somiance. 

Rozdzial 8 
Nauczyciele i inni pracownicy przcdszkola 

• 	
§ 17 

1. 	 W Przedszkolu zatrudnieni Sq nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim 
do pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym. 

2. 	 Nauczyciel przedszkola prowadzi pracy dydaktyczno - wychowawczC} i opiekUl1CZq zgodnie 
z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakosc i wyniki 
tej pracy. Szanuje godnosc dziecka i respektuje jego prawa. 

3. 	 Nauczyciel jest jednoczesnic wychowawcq grupy. 
4. 	 Do zakresu zada6 nauczyciela nalezy: 

1) odpowiedzialnosc za zycie, zdrowie i bezpiecze6stwo dzieci podczas pObytll 
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacer6w itp; 

2) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno wychowawczej zgodnic 
z dopuszczonym programem, ponoszenie odpowiedzialnosci za jej jakosc; 

3) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolnosci i zainteresowan; 
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych majqcych na celu poznanie mozliwosci 

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji 
w indywidualnej teczce; 



5) llstalanie wnioskow do indywidualizacji oddzialywan ze wzglydu na potrzeby 

i mozliwosci dzieci , w tym trlldnosci , deficyty oraz zainteresowania i uzdolnienia; 


6) dokonanie analizy gotowosci szkolnej dzieci, ktore w danym rokll podejm'l nallky 

w klasie I; 

7) 	 wykorzystanie wynikow obserwacji do planowania pracy z grupq, indywidualizacji 

oddzialywan oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w tokll biezqcej 

pracy; 


8) wspolpraca ze specjalistami i instytucjami swiadczqcymi pomoc psychologiczno

pedagogicznq, zdrowotnq, innq, odpowiednio do potrzeb i sytuacji spolecznej dziecka; 


9) udzial w pracach Rady Pedagogicznej zgodnie z reglliaminem i kompetencjami rady 

Pcdagogicznej ; 


10) lldzial w pracach zespolow zadaniowych powolanych przez dyrektora; 

1J)wspoldzialanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci 


z uwzglydnieniem prawa rodzicow do znajornosci zadan wynikajqcych w szczegolnosci 
z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskania 
informacji dotyczC)cych dziecka, jego zachowania i rozwojll; 

12) prowadzenic dokumcntacji przebiegu nauczania, dzialalnosci wychowawczej 
i opiekunczej zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami; • 

13)zabezpieczenie danych osobowych dzieci i rodzicow, do ktorych rna dostyp; 
14)realizacja llchwal i wnioskow Rady pedagogicznej , wnioskow i zalecen Dyrektora oraz 

osob kontrolllj,!cych; 

15) przestrzeganie zachowania tajernnicy Slllzbowej. 


s. 	 Nauczyciel ma prawo: 

1) wyboru lub opracowania programu; 

2) doboru pedagogicznych zasad, metod, form pracy odpowiednio do potrzeb 


j mozliwosci dzieci ; 

3) korzystania z llprawnien przysluglljqcych nauczycielom i pracownikom zawartycb 


w odrybnych przepisach; 

4) rozwoju i aWanSll zawoclowego; 

5) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrcktora. 


rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placowek i instytucji. 

§ 18 • 
1. 	 W Przedszkolll zatrudnieni Sq pracownicy obs!lIgi . 
2. 	 Podstawowym zadaniem pracownikow niepedagogicznych jest zapewnienie sprawnego 

dzialania Przedszkola jako instytllcji publicznej , utrzymanie obiektu i jego otoczenia 
w ladzie i czystosci. 

3. 	 Do zadan wszystkich pracownikow nalezy: 

J) sumienne i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placowce; 

3) przestrzeganie regularninll pracy i ustalonego w zakladzie porzqdkll ; 

4) przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, a takze przepiso'vv 


pozarowych; 

5) dbanie 0 dobro placowki; 

6) przestrzeganie w zakladzie zasad wspolzycia spolecznego. 




Rozdziaf 9 
\Vychowankowie przedszkola 

§ 19 

1. 	 Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3-6 lat. 
2. 	 Dziecko moze przebywae w przedszkolu od poczqtku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w kt6rym konczy 3 lata, do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w kt6rym dziecko konczy 7 lat. 

3. 	 W przypadku dzieci posiadajqcych orzeczenie 0 potrzebie ksztakenia specjalnego 
wychowaniem przedszkolnym moze bye objyte dziecko w wieku powyzej 7 lat, nie dluzcj 
jednak niz do konca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w kt6rym dziecko konczy 9 
lat. 

4. 	 W szczeg61nie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym moze takZe 
zostae objyte dziecko, kt6re ukonczylo 2,5 roku. 

• 
5. Dziecko w wieku 6 lat jest objyte obowiqzkowym rocznym przygotowaniem 

przedszkolnym . 
6. 	 Dziecko kt6remu odroczono realizacje obowiqzku szkolnego, moze uczyszczac do 

Przedszkola dodatkowo nie dluzej niz jeden rok. W tym przypadku rodzice Sq zobowiqzani 
dostarczye odroczenie od obowiqzku szkolnego wydane przez dyrektora szkoly w obwodzie 
kt6rej mieszka dziecko. 

7. 	 Dyrektor Przedszkola jest obowiqzany powiadomie dyrektora szkoly w obwodzie, w 
kt6rym dziecko mieszka 0 spelnianiu przez dziecko rocznego przygotowania 
przedszkolnego w przedszkolu oraz 0 zmianach w tym zakresie. Formq powiadomieniajest 
pisemny wykaz dzieci sporzqdzony i przekazany do 30 wrzesnia kazdego roku szkolnego. 

§ 20 

1. 	 Dzieci majq. prawo do: 

1) 	 wfasciwie zorganizowanego procesu dydaktyczno - opiekunczo - wychowawczcgo 
zgodnie z rozwojem psychofizycznym; 

2) ochrony i poszanowania godnosci osobistej; 
3) akceptacji takim, jakim jest; 
4) zyczliwego, podmiotowego traktowania, swobody wyrazania swoich mysli 

i przekonan; 
5) rozwijania wlasnych zainteresowan i zdolnosci; 
6) akceptacji jego osoby; 
7) korzystania z pomieszczen przedszkolnych, sprzyt6w, srodk6w dydaktycznych, 

zabawek, gier; 

8) szacunku dla wszelkich jego potrzeb. 


2 . 	 Dzieci majq. obowiq.zek: 

1) przestrzegae zasad i norm dotyczqcych sposobu zachowania, w tym zasad 
bezpieczenstwa; 

2) uczenia siy i przestrzegania reguf wsp6lZycia w grupie; 
3) wykonywania czynnosci samoobslugowych i porzqdkowych na mwry swoich 

mozliwosci . 



§ 21 


l. 	 Dyrektor w porozLlmieniu z Rad'l Pedagogiczn'l moZe skreSlic dziecko z listy przyj((tych 
do przcdszkola w fonnie L1chwaiy w przypadku: 

1) 	 zalegania z naleznymi oplatami za 1 miesi'lc; 
2) 	 powtarzaj'lcego siy nieterminowego regulowania oplat; 
3) 	 nie uczyszczania dziecka do przedszkola bez uzasadnionej przyczyny co najmniej 

111leSHlc; 
4) 	w sytuacji, gdy w spos6b szczcg6lny narazone jest dobro innych dzieci; 
5) 	 w przypadku cz((stego pozostawania dziecka w Przedszkolu poza godzinami jego 

otwarcia. 

Rozdzial 10 
Postanowienia koncowe 

§ 22 	

•I. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentacj(( zgodnie z odrybnymi przepisami. 
2. Przedszkole uzywa pieczyci i stempli zgodnie z odrybnymi przepisami. 
3. Statut przedszkola lub jego nowelizacjy uchwala siy na posiedzeniu Rady Pedagogicznej . 
4. Zasady gospodarki finansowej i materiaiowej przedszkola okreslaj'l odrybne przepisy. 

(, t • 


