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ZalClcznik or 2 
do uchwaly Nr XIXI133/20 

Rady Gminy Somianka 
z dnia 20 lutego 2020r 

STATUT 

SAMORZ1\DOWEGO PRZEDSZKOLA 1M. GEN. BRYG. PIL. ST ANISLA WA 


SKALSKIEGO W WOLI MYSTKOWSKIEJ. 


Rozdzial 
Postanowienia og61ne 

§1. 

• 	 1. Przedszkole uzywa nazwy: Samorzqdowe Przedszkole 1m. gen. bryg. pi!. Stanis!awa 
Skalskiego w Woli Mystkowskiej. 

2 . 	 SamorzCldowe Przedszkole im . gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli Mystkowskiej 
zwane dalej "Przedszkolem" jest jednostkq organizacyjn~ Gminy Somianka dzialaj'lcq 
jako jednostka budzetowa. 

3. 	 Siedziba Przedszkola im. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego w Woli Mystkowskiej 
znajduje si(( pod adresem: Wola Mystkowska 17,07-206 Somianka. 

4. 	 Organem prowadzqcym Samorz~dowe Przedszkole im. gen. bryg. pi!. Stanis-lawa 
Skalskiego w Woli Mystkowskiej jest Gmina Somianka, Somianka-Parcele 16B. 

5. 	 Nadzor 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 pierwszym 
etapie edukacji . 

2. 	 Zadaniem przedszkola jest w szczegolnosci : 

I) 	 wspieranie wielokierunkowej aktywnosci dziecka poprzez organizacjey warunkow 
sprzyjajqcych nabywaniu doswiadczen w tizycznym, emocjonalnym, spolecznym 
i pozytywnym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunkow umozliwiajqcych dziecku swobodny rozw6j, zabawcy 
i odpoczynek w poczuciu bezpieczenstwa; 

3) wspieranie aktywnosci dziecka podnoszqcej poziom integracji sensoryczne.l 
i umiejeytnosci korzystania z rozwijajqcych siey procesow poznawczych; 

4) zapewnienie prawidlowej organizacji warunkow sprzyjaj Clcych nabywaniu przez dzieci 
doswiadczen, ktore umozliwi'l- im ciqglosc procesow adaptacji; 

5) wzmocnienie poczucia wartosci, indywidualnosci , oryginalnosci dziecka oraz potrzeby 
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 



6) 	 rozwojowi nawyk6w i zachowan prowadz'icych do 
o zdrowie, sprawnosc ruchowCi 

i bezpieczenstwo, w tym bezpieczenstwo w drogowym; 
7) wsp6tdziaranie z rodzicami (prawnymi opiekunami), srodowiskami, 

organizacjaml 	 I mstytllcjami, uznanymi przez rodzic6w (prawnych opiekun6w) 
lla rzecz tworzenia warunk6w umozliwiajqcych 

8) systematyczne uzupelnianie, za zgodq rodzic6w (prawnych opieklln6w), realizowanych 
wychowawczych 0 nowe zagadnienia, z pojawienia siy w otoczeniu 

dziecka zjawisk istotnych dla Jego bezpieczenstwa 

i religijnej 
budowaniu zainteresowania dziecka 

kultur. 

3. 	 dzicciom pomoey psyehologiezno-pedagogieznej. 
4. 	 Zadania przedszkola w udzielania i organizowania psychologiczno

pedagogicznej izowane we z rodzicami, poradniami • 
pedagogicznymi i innymi porac\niami specjalistycznymi. 

5. 	 Pomoc psychologiczno- na: 

1) rozpoznawaniu indywic\ualnych i edukacyjnych oraz mozliwosci 
psychofizycznych 

2) wspieraniu rodzicow w rozwiqzywanill problem6w wychowawczych 
i dydaktycznych; 

3) 	 rozpoznawaniu niepowodzen lub trudnosci 
w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczen utrudniajq funkcjonowanie 
i lch uczestnietwo w zyeiu przedszkola; 
podejmowaniu dziatan rozwojowi kompetencji oraz potencjaiu w 

podnoszenia efektywnosci i poprawy funkcjonowania; 
5) z poradniq w diagnostycznym, w szezegolnosci w zakresie oceny 

funkcjonowania dzicci, i w srodowisku lItrudniajqcyeh 
fllnkcjonowanie i ieh uczestnictwo w zyciu przedszkola oraz efekt6w dzialml 
podejrnowanych w poprawy funkcjonowania dzieei a planowania dalszych 

6. Dyrektor we wspolpracy 	z nauczycielarni planuje i koordynuje pomoc psychologiczno
w biezqcej pracy z dzieckiem oraz jako zintegrowane dzia!ania 

i specjalist6w, a w formach: 

1) rozwIJaJ uzdolnienia - uzdolnionych, 
2) specjalistyczne: 

a) korekcyjno-kompensacyjne z odchyleniami 
rozwojovvymi, w tym trudnosciami w uczeniu 

b) dla kompetencji i sprawnosci 

c) kompetencje emocjonalno - dla dzieci 
trudnosci w funkcjonowaniu spolecznym; 



rozwojowych i 
W czasie zajl:(c dodatkowych 

1. 	 Przedszkole moze dodatkowe. 
2. 	 Rodzaj zajyc UUUUl<" czystotliwosc jest uzgadniana z prowadzqcym 

przedszkole. 
3. 	 Czas trwania dodatkowo jest dostosowany mozliwosci 

minut 
4. dziecmi sprawuje lub 

osoba prowadzqca i 

§ 4. 

zadan statutowych zapewnia mozliwosc 
korzystania z: 

1. 	 Przedszkole w 

prowadzenia zajyc w opieki wychowania 
i ksztalcenia; 

higienicznych; 

1) 

• 2 . 
3. 

4. 

Rozdzial 3 
Bezpieczeiistwo 

§ 5. 

1. 	 opieky nad dzie6mi, sposoby i metody 
jego mozliwosci rozwojowych, potrzeb srodowiskowych 

istniejqcych warunk6w lokalowych. 
dzieciom 	 higieniczne warunki2. 

3. pobytu dziecka w przedszkolu nie moze one pozosta6 bez nadzoru osoby dorosle,i. 

2) 
3) 

codziennego korzystania z 
pomoce 

do zabawy i program6w. 

d} 	 mne ZaJI:(Cla 0 


i odchyleniami 

w przedszkolu oraz 


3} 	 zindywidualizowanej 
przedszkolnego - dla dzieci, 
trudnosci w funkcjonowaniu 
realizowac wszystkich zajyc 
przedszkolnym i wymagajC). 
specjalnych potrzeb edukacyjnych. 
pedagogicznej; 
4) porad i konsultacji. 

dla dzieci z zaburzeniami 
problemy w funkcjonowaniu 

orgaI1lzacJ 1 1 procesu 
ta wymaga opinii poradni 

§ 3 

korzystanie z 

i 



15 

4. 	 Za zdrowie i bezpieczenstwo odpowiada obowiqzki 
w 	 danym do momentu przekazania ich prawnym opiekunom lub osobom 


dodatkowych osoba prowadzqca te zajycia. 

5. 	 W grupach w budynku w sprawowaniu opicki nad 

nauczyciclowi dorainie oddzialowa. 
6. 	 Przy wyjsciu poza teren przedszkola opieky jednego opiekuna grupy 

§6 

moze organizowac wycieczki i z obowiqzujqcych 
w tym zakresie. Program winien bye dostosowany wieku, 

mozliwosci i zainteresowan 

§7 

bezpieczel1stwa okrdla zasady przyprowadzal11C1 • 
1) 	 dzieci przyprowadzajq i odbierajq z rodzice lub inni prawni opiekunowie: 


osoba przyprowadzajifca dziecko jest zobowiqzana przekazac dziecko bezposrednio 

pod opieky 


3) 	 (prawni pelnoletniq osoby 

prowadz'!cym 

4) nie wydane (prawnym opiekunom) lub innej osobie, 0 


mowa w pkt. 3 pozostajqcym wplywem alkoholu lub srodka odurzajqcego. 


Rozdzia! 4 
Wspolpraca z rodzicami 

n.v'u"""""" (prawni opiekunowie) maj" prawo do: 

1) 	 znajomosci koncepcji przedszkola i udzia!u w jej opracowaniu; 

zapoznama z wychowania oraz wsp6ldzialania w 


1; 

3) planowanych systematycznych z oddzialu; 

4) na informacji na temat swojego oraz post9p6w w 
UL1\"\,,l\.a 

rozwoJu; 

uzyskania informacji na temat stanu gotowosci szkolnej 


6) wyrazania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosk6w z 

przedszkola, w tym podczas ewaluacji 


7) i przekazywania na temat pracy prowadzqcemu 

i nadzorujqcemu pracy pedagogicznq swoje przedstawicielstwo w 

rodzic6w oraz podczas cwaluacji 

korzystania z wsp61pracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami); 


9) 	 wlqczania przedszkolnego; 



10) zyczliwej przyjaznej atmosfery, intymnosci rozmowy z zachowaniem 
jej tresci. 

§9 

1. 	 Rodzice (prawni opiekunowie) 
obowiC!zku dzieci w "'L....,L.I,.,,,~V 

dzieci w zajyciach. 


2. 	 Przedszkole od rodzicow (prawnych opiekunow): 

1) Statutu; 

2) respektowania lIchwal Rady w ich j., 

3) biezqcej i informacji na temat 

4) terminowego regulowania oplat; 


• 
ustalen organizacyjnych placowki; 

6) aktywnego wspofuczestnictwa w przedszkoJa; 
niezwlocznego intormowania 0 zatruciach pokarmowych i chorobach ~"r'..~ 

8) kultury w roznych na terenie 

5 
przedszkola 

§ 10 

1. 	 Organami Sq: 

1) Dyrektor Przedszkola 

Rada 


3) Rada 


• 
2. uchwalajC! regulaminy swojej dzialalnosci, mogct bye 

prawa 1 Statutem . 

§ 11 

I. 	 Dyrektor dzialalnosciCJ: i na 
2. 	 Dyrektor umozliwia wspoldzialanie i wspolpracy przedszkola. 
3. 	 Dyrektor jest kierownikiem pracy zatrudnionych 

w Przedszkolu nauczycieli i pracownikow nie bydqcych nauczycielami. 
kompetencje i obowiCJ:zki dyrektora okresla ustawa Prawo oswiatowe. 

5. 	 im. gen. pi! Stanisbwa 
Skalskiego w Woli Mystkowskiej. 

§ 12 

1. 	 Rada kolegialnym Przedszkola w realizacji 
wychowania i opieki. 



2. 	 W sldad Rady Pedagogicznej wchodzq Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni 
w Przedszkolu. 

3. 	 Szczeg6lowe kompetencje Rady pedagogicznej okreSla ustavva - Prawo oswiatowe. 

§ 13 

I. 	 Rada rodzicow, reprezentuje ogM rodzicow (prawnych opiekun6w) dzieci uczyszczajqcych 

do Przedszkola. 


2. 	 Sklad oraz kompetencje Rady rodzic6w okresla ustawa prawo oswiatowe. 
3. 	 Szczeg610we zadania oraz tryb pracy okreSla regulamin Rady rodzicow, kt6ry nie moze byc 

sprzeczny ze statutem Przedszkola. 

§ 14 

1. 	 Organy Przedszkola wsp6fpracujq ze sobq majqc na uwadze wspomaganie rozwoju dziecL 
ich dobro i bezpieczenstwo, a takze jakosc pracy Przedszkola. • 

2 . 	 Koordynatorem wsp6ldzialania poszczeg61nych organ6w jest Dyrektor, kt6ry zapewnia 
kazdemu z organ6w mozliwosc swobodnego dzialania i podejmowania decyzji w ramach 
swoich kompetencji i Llmozliwia biezqcq wymiany informacji. 

3. 	 Wszystkie spory miedzy organami Przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzglydniajqc zakresy 
kompetencji tych organaw. 

Rozdzial 6 
Organizacja pracy przedszkola 

SISS 

I . 	 Liczba miejsc w Przcdszkolu wynosi 100 . 
2. 	 PodstawowC:} jednostkq organizacyjnq przedszkola jest oddzial zlozony z dzieci 

zgrupowanych wg zblizonego wieku, z uwzglydnieniem ich potrzeb, zaintcresowall . 
uzdolnien. 

3. 	 Przedszkole jest wielooddzialowe. • 
4 . 	 Liczba dzieci w oddziale nie moze przekraczac 25 . 
5. 	 Przedszkole czynne jest w dni robocze w godzinach od 7.30 do 16.30. 
6. 	 Czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin dziennie, w tym 5 godzin bezplatnej opieki 

\V)'chowania i ksztalcenia w czasie ustalonym przez organ prowadzqcy tj. od 8.00 do 13.00. 
7. 	 Przedszkole funkcjonuje przez caly rok szkolny, z wyjqtkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzqcy Przedszkole. 
8. 	 Zajycia dla dzieci rcalizujqcych roczne obowiqzkowe przygotowanie przedszkolne 

prowadzone Sq wedlug ustalonego na dany rok szkolny harmonogramu zajyc. 
9. 	 Dyrektor przedszkola powierza kazdy oddzial opiece: 

1) jednego nauczyciela w przypadku 5-cio godzinnego czasu pracy oddzial6w; 

2) jednego lub dwoch nauczycieli w przypadku powyzej 5-cio godzinnego czasu pracy. 


10. Dla 	 zapewnienia ciqglosci i skutecznosci pracy wychowawczej, dydaktycznej 
i opiekunczej nauczyciele prowadzq w miary mozliwosci swoje oddzialy przez caly okres 
uczyszczania dziecka do Przedszkola. 



11. Praca wychowawczo - dydal<tyczna i opiekUllCZa prowadzonajest na podstawie programow 
wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora wpisanych 
do przedszkolnego zestawu programow. 

12. Organizacje pracy przedszkola w cii:lgu dnia okresla ramowy rozkIad dnia ustalony przez 
dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzglydnieniem zasad ochrony 
zdrowia i higieny nauczania, wychowania opieki , potrzeb, zainteresowan 
i uzdolnien dzieci oraz oczekiwan rodzic6w. 

13 . Na podstawie ramowego rozkladu dnia nauczyciel lub nauczyciele, ktorym powierzono 
opieky nad oddzialem, ustalaji:l dla tego oddziaiu szczegolowy rozklad dni<L 
z uwzglydnieniem potrzeb i zainteresowan dzieci. 

14. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajyc nauczania, 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 dziecmi w wieku 3-4 lat - 15 minut. 
2) z dziecmi w wieku 5-6 lat - 30 minut. 

• 16 . Spos6b dokumentowania zajyc prowadzonych w przedszkolu okreslaji:l odrybne przepisy. 

Rozdzial 7 
Zasady odplatnosci 

§ 16 

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

2. 	 Rodzice dzieci UCzyszczaj~cycb do przedszkola i korzystaj~cych z posiIk6w Sq zobowiqzani 
do uiszczania opiat za wyzywienie. 

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

• 
4. Terminy uiszczania miesiycznych oplat, 0 kt6rym mowa w Ust. 2 okresla Dyrektor 

Zespolu-Szkolno - Przedszkolnego 11TI. gen. bryg. pi!. Stanislawa Skalskiego 
w Woli Mystkowskiej . 

Rozdziai 8 
N~lUczyciele i inni pracownicy przcdszkola 

§ 17 

I . 	 W Przedszkolu zatrudnieni si:l nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym odpowiednim 
do pracy z dziecmi w wieku przedszkolnym. 

2. 	 Nauczyciel przedszkola prowadzi pracy dydaktyczno - wychowa\vczq i opiekuncz~ zgodnic 
z dopuszczonym programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za jakosc i wyniki 
tej pracy. Szanuje godnosc dziecka i respektuje jego prawa. 

3. 	 Nauczyciel jest jednoczesnie wychowawcq grupy. 
4 . 	 Do zakresu zadan nauczyciela nalezy: 

1) 	 odpowiedzialnosc za zycie, zdrowie i bezpieczenstwo dzieci podczas pobytu 
w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerow itp; 



planowanie i dydaktyezno wyehowawezej 
z dopuszezonym odpowiedzialnosci za jej 

3) jego zdolnosei i 
maj'-1cyeh na 

dokumentowanie 

oddzialywan ze 
oraz zainteresowania i 

kt6re w danym roku 
w klasie I; 

7) wykorzystanie wynik6w do planowania pracy z grupq, 
oddzialywan oraz pomoey psyehologiczno-pedagogieznej w toku u,""~<+,,'" 
pracy; 

8) wsp6lpraca ze specjalistami i swiadezqcymi pomoc 
pedagogicznq, zdrowotnC)., inn11, do potrzeb i sytuaeji spolecznej UL.'I""IUI, 

9) udzial w praeach Rady z regulaminem i 
Pedagogieznej; 

10) udzial w praeach 
11 )wsp6ldzialanie z 

z uwzglydnieniem prawa rO(lZ1Cm 
z programu wyehowania 
informacji dotyezqcych 

i opiekllllczej zgodnie z 
zabezpieezenie danych 

14)realizaeja uehwaI: i wniosk6w 
oraz os6b kontrolujqcych; 

15) przestrzeganie zaehowania 

5, 	 Nauezyciel rna prawo: 

1) \vyboru lub opracowania programu; 
2) doboru pedagogieznych form pracy odpowiednio do 

i mozliwosei dzieci; 
3) korzystania z uprawnien nauczycielom i pracownikom 

w odn;:bnych przepisach; 
4) rozwoju i awansu zawodowego; 
5) korzystania w swojej praey z r"{"7n.P' i metodycznej ze strony 

rady pedagogicznej, UI\ICnf'(' i instytucji. 

§ 18 

1, Przedszkolu zatrudnieni 
2. 	 Podstawowym zadaniem jest zapewnienie 

dzialania Przedszkola jako instytueji publieznej, utrzymanie obiektu i 
w ladzie i czystosci. 

3, zadan wszystkich praeownik6w 

I) sumienne i starmme wykonywanie 
2) przestrzeganie ezaSll pracy USlalcme:QO 



regulaminu i ustalonego w 
bezpieczenstwa i 

6) 
o dobro plac6wki; 

w zakladzie wsp61zycia spolecznego. 

§ 19 

I. przyjmuje dzieci w wieku od 3 Iat. 
2. 	 Dziecko moze przebywa6 w od poczqtku roku szkolnego w roku 

w kt6rym konczy 3 do konca roku w roku kalendarzowym, 
Vrn,I""'''''' U,,"I"',l"V konczy 7 lat. 

3. 	 W przypadku dzieci posiadaj'}cych orzeczeme 0 

wychowaniem przedszkolnym moze dziecko w 7 lat, nie dluzej 
jednak konca roku kalendarzowym, w kt6rym dziecko 
9 

wychowaniem przedszkolnym moze takze 
roku. 

5. 	 obowiC}zkowym przygotowaniem 

6. kt6remu odroczono obowiqzku 	 moze 
dodatkowo 	 niz jeden rok. W tym przypadku 

obowiC}zku przez dyrektora 

7. 	 powiadomi6 szkoly w obwodzie, 

• 
o przez dziecko rocznego przygotowania 

w przedszkolu oraz 0 zmianach w tym zakresie. powiadomienia 
dzieci sporzt:}dzony i do 30 roku szkolnego. 

§ 20 

1. 	 Dzieci prawo do: 

1) 	 - wychowawczego 

3) 
4) swobody swoich 

1 

rozwijania wlasnych zainteresowan i zdolnosci; 
i jego osoby; 

z pomieszczen przedszkolnych, 



2. 

1) norm dotycz'lcych sposobu w tym 

regul wsp61zycia w grupie; 
samoobslugowych i porz"!:dkowych na swoich 

§ 21 

z Radq Pedagogicznq moze 
uchwaly, w przypadku: 

z do 

1) 
2) 
3) 

oplatami za 1 miesi'lc; 
nieterminowego regulowania opiat; 

ULl"v"~U do przedszkola bez uzasadnionej co 

4) 

otwarcia. 

narazone jest dobro 
dziecka w 

10 
Postanowienia lwncowe 

:;s 22 

i przechowuje dokumentacjy zgodnie z odrybnymi przepisami. 
i stempli zgodnie z odrybnymi przepisami. 

nowelizacjy uchwala siy na posiedzeniu Rady 
i materialowej przedszkola okreSJajq odrcrbne 


