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STATUT 

PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA  

„SKRZATY Z PRZYSZŁOŚCIĄ”                   

w Sosnowcu, ul. Zegadłowicza 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 

2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64,195  i 668). 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 59). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895).  
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ROZDZIAŁ 1 
 

   POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

§1 

Pełna nazwa Przedszkola brzmi – Prywatne Przedszkole „Skrzaty z Przyszłością”, 
zwane w dalszej części statutu „Przedszkolem”. 

§2 

Siedzibą Przedszkola jest budynek w Sosnowcu przy ul. Zegadłowicza 1, w którym 
funkcjonuje Prywatna Szkoła Podstawowa Nr 5 „Twoja Przyszłość”, z którą 
Przedszkole współpracuje w zakresie dydaktycznym, wychowawczym i opiekuńczym. 

§3 

Organem prowadzącym Szkołę jest osoba fizyczna Magdalena Wontek, Paweł 
Wontek, prowadzący działalność jako Zespół Szkół Prywatnych „Twoja Przyszłość” w 
Sosnowcu. 

§4 

Przedszkole używa dużej pieczęci urzędowej oraz pieczątki nagłówkowej  
w brzmieniu:  
 

PRYWATNE PRZEDSZKOLE 
„Skrzaty z Przyszłością” 

41-200 Sosnowiec, ul. Zegadłowicza 1 
tel. 32 299-91-79 

 
§5 
 

1. Przedszkole przyjmuje dzieci, które ukończyły co najmniej dwa lata  i sześć 
miesięcy. 

2. Wychowankiem Przedszkola może być dziecko maksymalnie do 8 roku życia –  
w przypadku posiadania odpowiedniego orzeczenia o potrzebie kształcenia    
specjalnego.  

3. Dziecko 4-letnie uzyskuje prawo (a nie obowiązek) do korzystania z wychowania 
przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym,  
w którym ukończył 4 lata. Miejscem realizacji wychowania przedszkolnego może 
być przedszkole, inna forma wychowania przedszkolnego lub od dnia 31 sierpnia 
2016 r. oddział przedszkolny w szkole podstawowej.  
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ROZDZIAŁ 2 
 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 
 

§6 
 
1. Przedszkole realizuje zadania zgodnie z przepisami ustawy Prawo Oświatowe, 

kształci w systemie dziennym, stacjonarnym. 
2. Przedszkole umożliwia obieranie nauki i opiekę przez dzieci niepełnosprawne, 

niedostosowane społecznie lub zagrożone niedostosowaniem społecznym. 
3. Dyrektor odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia  

o potrzebie kształcenia specjalnego. 
4. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju 

dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi  
w relacjach ze środowiskiem społeczno - kulturowym i przyrodniczym. 

§7 

Do zadań Przedszkola należy: 

1. realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego dla dzieci 3-6 letnich, 
zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, w oparciu o nową podstawę 
programową wychowania przedszkolnego, 

2. przygotowanie dzieci 5 i 6 letnich do podjęcia nauki w szkole,  
3. podnoszenie sprawności fizycznej dzieci poprzez różnorodne zajęcia 

sportowe, 
4. przedszkole integruje środowisko swoich podopiecznych w celu realizacji 

celów i zadań statutowych, 
5. rozwijanie zainteresowań i predyspozycji indywidualnych dziecka, poprzez 

prowadzenie zajęć dodatkowych np. język angielski – obowiązkowy od 
piątego roku życia, zabawa z komputerem, rytmika, taniec i inne, 

6. systematyczny udział dzieci w uroczystościach i imprezach kulturalno-
oświatowych, 

7. umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, 
etnicznej, językowej i religijnej, 

8. zapewnienie odpowiednich warunków bytowania, co jest między innymi 
związane z właściwym urządzeniem i wyposażeniem obiektu Przedszkola 
oraz placu zabaw i utrzymaniem ich w należytym stanie. 

§8 

1. Przedszkole gwarantuje wychowankom bezpieczeństwo podczas 
organizowanych zajęć zarówno na terenie przedszkola, jak i poza nim. 

2. Przedszkole udziela dzieciom, ich rodzicom oraz opiekunom prawnym pomocy 
psychologiczno – pedagogiczno - logopedycznej. 

 
§9 

Cele i zadania Przedszkola realizowane są poprzez: 

1. programy kształcenia i wychowania przedszkolnego opracowane przez 
nauczycieli Przedszkola, 
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2. zastosowanie zróżnicowanych środków dydaktycznych, 
3. współpracę z innymi przedszkolami, placówkami naukowymi i innymi 

ośrodkami szkolenia, 
4. zapewnienie dzieciom pomocy psychologicznej i doradztwa pedagogicznego, 
5. sprawowanie opieki nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu podczas 

zajęć dydaktyczno – opiekuńczych, 
6. sprawowanie opieki nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Przedszkola,  

w trakcie wyjść, wycieczek i obozów organizowanych przez Przedszkole, 
7. współdziałanie z rodzicami/ opiekunami w celu zapewnienia prawidłowego 

rozwoju dzieci i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 
8. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych dzieci. 
 
 



  statut skrzaty.z.przyszłością stan na 21.01.2019r 

Strona 5 z 18 

 

ROZDZIAŁ 3 
 

ORGANY PRZEDSZKOLA 
 

§10 
 

Organami Przedszkola są: 
 

1. Organ prowadzący – pełniący funkcję Dyrektora 
2. Wicedyrektor 
3. Rada Pedagogiczna 

 
§11 

 
Do kompetencji i zadań organu prowadzącego Przedszkole należy: 
 

1. Nadanie statutu Przedszkola 
2. Powoływanie i odwoływanie Dyrektora Przedszkola 
3. Sprawowanie kontroli nad finansami Przedszkola oraz zapewnienie obsługi 

administracyjnej, w tym prawnej.  
 

§12 
 
Dyrektor Przedszkola: 
 

1. kieruje i odpowiada za bieżącą działalność Przedszkola, 
2. dba o zapewnienie opieki nad podopiecznymi oraz bezpieczeństwa i higieny 

pracy,  
3. zatrudnia nauczycieli i innych pracowników Przedszkola, określa ich warunki 

pracy i płacy (zgodnie z Kodeksem Pracy, Regulaminem Pracy  
i Wynagrodzenia), w tym w razie konieczności asystentów oraz woluntariuszy, 

4. prowadzi zgodnie z przepisami dokumentację wszystkich pracowników 
Przedszkola, 

5. przyjmuje dzieci do Przedszkola, 
6. przekazuje w formie pisemnej swoje kompetencje wyznaczonemu    

nauczycielowi na czas nieobecności swojej i Wicedyrektora,  
7. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia. 
 

§13 
 
1. Stanowisko Wicedyrektora Przedszkola zostanie powierzone nauczycielowi 

spełniającemu wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko 
kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych 
placówek (Dz.U. 2009 nr 184 poz. 1436 z późn. zm.). 

2. Wicedyrektor odpowiada za:  
a) pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Przedszkola,  
b) dokumentację dydaktyczną Przedszkola,  
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c) nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowawców  
(w tym nad Zestawem Programów Nauczania, Programem 
Wychowawczym),  

d) opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola.  
3. Podczas nieobecności Dyrektora Przedszkola Wicedyrektor przejmuje wszystkie 

prawa i obowiązki Dyrektora. 
4. Dyrektor deleguje uprawnienia i upoważnia innego nauczyciela do podejmowania 

decyzji i charakterze bieżącym. 
 

§14 
 
1. Grono pedagogiczne Przedszkola wchodzi w skład Rady Pedagogicznej 

Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5.  
2. Uczestniczy wspólnie z gronem szkoły we wszystkich posiedzeniach.  
3. Grono pedagogiczne Przedszkola obowiązuje zatem Regulamin Rady 

Pedagogicznej Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 5. 
 

§15 
 
Prawa i obowiązki Rady Pedagogicznej: 
 

1. w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy zatrudnieni na 
stanowiskach nauczycieli,  

2. przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Przedszkola, 
3. w posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć, zaproszeni przez 

przewodniczącego Rady Pedagogicznej, goście (np. przedstawiciele: 
Kuratorium Oświaty, Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej, rodziców oraz 
eksperci z zakresu edukacji),  

4. uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów 
przy obecności, co najmniej połowy jej członków,  

5. członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw, 
które mogłyby naruszyć dobro osobiste uczniów, ich rodziców i pracowników 
Przedszkola,  

6. posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane  
7. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane,  
8. do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

a) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola 
b) podejmowanie uchwał dotyczących wprowadzenia innowacji  

i eksperymentów pedagogicznych,  
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli  
d) podejmowanie uchwał w sprawie nowelizacji Statutu Przedszkola. 
e) ustalanie w formie uchwały sposobu wykorzystania wyników nadzoru 

pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ 
sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy 
przedszkola.  

f) ustalanie sposobów wykorzystania nadzoru pedagogicznego, w tym 
sprawowanego nad Przedszkolem nadzoru pedagogicznego w celu 
doskonalenia pracy placówki. 

9. Do kompetencji opiniujących rady Pedagogicznej należy:  
a) opiniowanie organizacji pracy przedszkola, a zwłaszcza tygodniowy 

rozkład zajęć  
b) opiniowanie wniosków dyrektora o przyznanie  nauczycielom 
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odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, 
c) opiniowanie zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania 

i podręczników.  
10. Rada Pedagogiczna uprawniona jest do występowania z wnioskami  

w sprawach: 
a) doskonalenia organizacji procesu nauczania i wychowania, 
b) występowania z wnioskami w sprawach doskonalenia pracy 

przedszkola, 
c) występowania z wnioskami w sprawach oceny pracy nauczycieli. 

 
 

§16 

1. Organy statutowe współdziałają ze sobą w ramach przyznanych im kompetencji 
dla dobra Przedszkola.  

2. W działaniach związanych z funkcjonowaniem Przedszkola mogą brać udział 
przedstawiciele rodziców uczniów z głosem doradczym.  
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ROZDZIAŁ 4 
 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 
 

§17 
 

Zajęcia dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze odbywają się w budynku 
przedszkola i poza jego terenem w trakcie spacerów, wycieczek oraz  
w wynajmowanych obiektach sportowych. 
 

§18 
 
1. Przedszkole zorganizowane jest w oddziały obejmujące dzieci  

w zbliżonym wieku. 
2. Maksymalna liczba dzieci w oddziale wynosi 16. 
3. Oddział może funkcjonować przy niepełnej liczbie dzieci. 
 

§19 
 
1. W oddziale dzieci 6-letnich nauczyciele realizują podstawę programową  

przygotowującą wychowanków do podjęcia nauki w klasie I-ej. 
2. Od roku 2009 dzieci 5-letnie objęte są rocznym przygotowaniem przedszkolnym,  

z tym, że od roku szkolnego 2011/2012 stanowi to obowiązek dla tej grupy 
wiekowej. 

 
§20 

 
1. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku 

kalendarzowego. 
2. Przedszkole funkcjonuje w oparciu o kalendarz roku szkolnego przygotowany 

przez Ministra Edukacji Narodowej z zastrzeżeniem: 
a) przerwy zimowej w 1. tygodniu ferii, 
b) przerwy wakacyjnej w sierpniu, 
c) w pozostałe dni wolne wg rozporządzenia Przedszkole pełni dyżury 

zgodnie z potrzebami rodziców/opiekunów.   
 

§21 
 
1. Przedszkole organizuje zajęcia w godz. 7.00 – 17.00 (zajęcia dydaktyczno – 

opiekuńczej i w tym czasie przyjmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo 
dzieci.  

2. Godzina zajęć  w Przedszkolu jest rozumiana jako 60 minut. 
3. Ramowy rozkład dnia uwzględnia wymagania higieniczne i zdrowotne 

wychowanków oraz dostosowany jest do założeń programowych i oczekiwań 
Rodziców. 

4. Dzieci przyprowadzane są i odbierane z Przedszkola przez rodziców, prawnych 
opiekunów, lub przez osoby przez nich upoważnione. 

5. W chwili, gdy Rodzic/Opiekun zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi,  
to Rodzic/Opiekun przejmuje na siebie odpowiedzialność za dziecko. 

6. Upoważniona osoba do odbioru dziecka winna być trzeźwa 
7. W przypadku nie zgłoszenia się po dziecko w ustalonym czasie dziecko 

pozostaje pod opieką nauczyciela. 
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8. Opiekę wychowawczą nad oddziałem sprawuje wychowawca. 
 

 
§21a 

1. W Przedszkolu funkcjonuje wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego, 
który ma na celu wspieranie dzieci w procesie zapoznania się z zawodami, ich 
specyfiką oraz cechami charakterystycznymi 

2. Doradztwo prowadzone jest w formie: 

2.1. zajęć z wychowawcą grupy; 

2.2. współpracy rodzic-przedszkole zapoznający dziecko ze specyfiką 

wykonywanych przez rodziców zawodów; 

2.3. udziału w organizowanych przez przedszkole wyjściach do różnorodnych 

instytucji zawodowych 

3. Celem wewnątrzszkolnego systemu doradztwa jest: 

3.1. rozbudzenie u dzieci świadomości swoich zainteresowań i uzdolnień 

3.2. preorientacja zawodowa u dzieci w wieku przedszkolnym 

3.3. wprowadzenie w świat rynku edukacyjno-zawodowego 

4. Szczegółowe założenia wewnątrzszkolnego systemu doradztwa reguluje 
Przedszkolny Program Doradztwa Zawodowego. 

 
 

§22 
 
Przedszkole zapewnia wyżywienie w postaci 3 posiłków dziennie: śniadanie, obiad, 
podwieczorek, częściową odpłatność za posiłki pokrywają rodzice. 
 

§23 
 
Przedszkole prowadzi dokumentację przebiegu nauczania w następujących formach: 

1. dzienniki lekcyjne, arkusze obserwacji,  
2. dziennik internetowy. 

 
§24 

 
Zajęcia pozalekcyjne obowiązują w zakresie nauki języka angielskiego, rytmiki, 
zabaw z komputerem oraz ustalone są według zapotrzebowania w danym roku 
szkolnym. 

 
§25 
 

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania  
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i kształcenia dzieci. 
2. Z uwagi na priorytet domu rodzinnego w wychowaniu młodego pokolenia rodzice 

mają prawo do:  
a) znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych grupy, 

do której uczęszcza dziecko. 
b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego 

zachowania, postępów i przyczyn trudności w nauce, uzyskiwania 
informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia 
swojego dziecka. 
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ROZDZIAŁ 5 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH  
 

§26 
 
1. Nauczyciele zatrudniani i zwalniani są przez Dyrektora Przedszkola – zgodnie  

z posiadanymi kwalifikacjami pedagogicznymi i na podstawie przepisów Kodeksu 
Pracy.  

2. Czas pracy nauczyciela Przedszkola jest określony zakresem jego obowiązków 
dydaktycznych, wychowawczych i organizacyjnych, który ustala Dyrektor  
w umowie o pracę. 

 
§27 

 
Forma zatrudnienia nauczycieli to: 
 

1. umowa o pracę na czas określony lub nieokreślony, 
2. umowa z podmiotem gospodarczym, 
3. umowa zlecenie. 

 
§28 

 
Respektowane są przepisy wynikające z Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, 
Ustawy o Systemie Oświaty i Karty Nauczyciela (z uwzględnieniem artykułów 
obowiązujących w szkolnictwie niepublicznym). 
      

§29 
 
Nauczyciele zobowiązani są: 
 

1. rzetelnie realizować zadania związane w powierzonym im stanowiskiem oraz 
podstawowymi funkcjami Przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą  
i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 
uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole,  

 
2. wspierać każdego podopiecznego w jego rozwoju,  
3. dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego,  

 
4. kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia  
i szacunku dla każdego człowieka,  

 
5. dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich 

zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, 
ras i światopoglądów.  

 
§30 

 
Każdy nauczyciel kontroluje miejsca, w których prowadzi zajęcia, zarówno  
w budynku jak i na terenie placu zabaw. 
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§31 

 
Podczas spacerów i wycieczek poza teren przedszkola jeden opiekun zapewnia 
opiekę grupie maksymalnie 15 osobowej. Do obowiązków nauczyciela należy 
każdorazowe sprawdzanie stanu liczebnego grupy przed wyruszeniem z miejsca 
postoju i po przybyciu do celu podróży. 
 

§32 
 
W razie wypadku lub nagłej choroby dziecka każdy pracownik Przedszkola 
zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia dyrektora i rodziców dziecka,  
a w uzasadnionych przypadkach do udzielenia pierwszej pomocy i wezwania 
pogotowia. 
 

§ 33 
 
1. Nauczyciele mają prawo do:    

a) doboru programów nauczania lub formułowania autorskich programów 
nauczania i wychowania, 

b) decydowania o podręcznikach, środkach dydaktycznych i metodach 
kształcenia dzieci, 

c) oceniania i analizowania osiągnięć dzieci w zakresie dydaktyki  
i zachowania, ze szczególnym uwzględnieniem analizy, w przyjętej 
przez Przedszkole formie, cech rozwojowych dziecka 5-letniego. 

2. Nauczyciele są zobowiązani zindywidualizować pracę z uczniem na zajęciach 
edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych  
oraz możliwości psychofizycznych dziecka. 

 
§34 

 
Obowiązkiem nauczyciela jest stałe podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  
w dostępnych formach. 
 

§35 
 
Wynagrodzenie nauczycieli ustalone jest na podstawie kontraktów indywidualnych,  
może być ono powiększone o nagrodę uznaniową. 
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ROZDZIAŁ 6 
 

PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH  
 

§36 
 
Pracowników niepedagogicznych zatrudnia i zwalnia – zgodni z obowiązującymi 
przepisami Kodeksu Pracy – Dyrektor  Przedszkola. 
 

§37 
 
Dyrektor  Przedszkola ustala zakresy obowiązków w/w pracowników. 
 

§38 
 
Szczegółowe zasady pracy i wynagrodzenia określone są w umowie   
o pracę i w informacji o warunkach zatrudnienia. 
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ROZDZIAŁ 7 
 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 
 

§39 

1. Wychowankami oddziału mogą być dzieci w wieku przedszkolnym, które 
przyjmowane są według kolejności zapisu. 

2. Rekrutacja do Przedszkola trwa cały rok. 
3. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci, których rozwój psychofizyczny umożliwia 

prawidłowy proces wychowawczy i kształcenie w grupie przedszkolnej. 
4. Dobór do grupy następuje wg kryterium wieku. 
 

§40 

1. Dziecko ma prawo do: 
 

a) korzystania z właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego 
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,  

b) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Przedszkolu 
zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami 
przemocy fizycznej i psychicznej oraz poszanowania godności (w tym 
życzliwego i podmiotowego traktowania), rozwijania swoich 
zainteresowań i zdolności,  

c) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących 
życia Przedszkola, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie 
narusza tym dobra innych osób,  

d) udziału w organizowanej przez Przedszkole działalności kulturalnej  
i sportowej,  

e) uczestnictwa w zorganizowanych na terenie Przedszkola lub poza nią 
innych formach zajęć dydaktycznych,  

f) korzystania z poradnictwa pedagogicznego,  
g) korzystania z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie objętych podstawą 

programową ale ujętych w Przedszkolnym Planie Dydaktycznym, 
h) korzystania z zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 
2. Zajęcia organizuje dyrektor Przedszkola za zgodą organu prowadzącego  

po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej. 

§41 

1. Do obowiązków dziecka należy: 
a) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowania i nauczania, 
b) podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom 

współżycia społecznego, 
c) zdyscyplinowanie, zwłaszcza w czasie organizowanych  wyjść i 

wycieczek, 
d) okazywanie szacunku nauczycielom oraz innym osobom dorosłym, 
e) szanowanie kolegów  i koleżanek oraz efektów ich pracy, 
f) zgłaszanie nauczycielowi wszelkich niedyspozycji czy problemów. 
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§42 

Wychowankowie kończący edukację przedszkolną w oddziale 5 lub 6-latków,  
po dopełnieniu przez ich rodziców/prawnych opiekunów warunków formalnych, mają 
pierwszeństwo przy przyjęciu do I klasy Prywatnej Szkoły Podstawowej Nr 5 „Twoja 
Przyszłość” w Sosnowcu. 

§43 

1. Wychowankowie mogą zostać skreśleni z listy wychowanków Przedszkola  
w przypadku gdy: 

a) zachowanie dziecka wykracza poza ogólne normy funkcjonowania  
w grupie społecznej, 

b) rodzice zalegają z opłatą czesnego – rozwiązanie umowy o kształcenie  
dziecka 

c) rodzice podejmują działania uderzające w dobre imię Przedszkola, 
podważają autorytet uczących w nim nauczycieli, nie stosują się  
do procedur obowiązujących w Przedszkolu. 
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ROZDZIAŁ 8 
 

PRAWA I OBOWIAZKI RODZICÓW 
 (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 
§44 

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą  
w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi 
jego indywidualnego rozwoju.  

§45 

1. Do obowiązków Rodziców (prawnych opiekunów) należy: 
a) respektowanie ustaleń Rady Pedagogicznej                       
b) przestrzeganie niniejszego Statutu 
c) zaopatrzenie dziecka w wyprawkę i niezbędne przedmioty ustalone 

przez wychowawcę 
d) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub upoważnienie 

do tego osoby zapewniającej dziecku  pełne bezpieczeństwo  
e) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu 
f) informowanie o dłuższej nieobecności dziecka w Przedszkolu 
g) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych  
h) przyprowadzanie  do Przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej 
i) śledzenie bieżących informacji na tablicy ogłoszeń i w dzienniczku 

internetowym 
2. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do: 

a) znajomości podstaw programowych wychowania przedszkolnego  
w danej grupie, 

b) uzyskiwania rzetelnej informacji o postępach edukacyjnych dziecka, 
c) uzyskiwania porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności 

wychowawczych oraz sposobu udzielania dziecku pomocy, 
d) pomocy w kontaktach ze specjalistami (psycholog, logopeda), 
e) informacji o zagrożeniach zdrowotnych, 
f) udziału w otwartych uroczystościach Przedszkola,  
g) spotkań, konsultacji indywidualnych z dyrektorem Przedszkola lub 

nauczycielami  w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – 
dydaktyczne, 

h) wyrażania i przekazywania dyrektorowi lub nauczycielom informacji  
i wniosków dotyczących pracy Przedszkola. 
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ROZDZIAŁ 9 
 

SPOSOBY FINANSOWANIA 
 

§46 
 
Zasoby materialne Przedszkola pochodzą z : 

1. opłat za naukę: 
1.1 jednokrotnej opłaty rekrutacyjnej, 
1.2 miesięcznego czesnego, 

2. darowizn, 
3. dotacji, 
4. dochodów z dodatkowej działalności oświatowej (kursy językowe, 

komputerowe), 
5. innych wpływów. 

 
§47 

 
Wysokość czesnego i wpisowego ustala dyrektor przedszkola. 
 

§ 48 
 
Rodzice dzieci podpisują umowę z Przedszkolem, zobowiązując się tym samym  
do przestrzegania warunków w niej zawartych. 
 

§49 
 
W indywidualnych przypadkach stosuje się nieodpłatne lub częściowo odpłatne 
kształcenie dziecka w Przedszkolu. 
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ROZDZIAŁ 10 
 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 

§50 
 
Decyzję o zmianach w Statucie Przedszkola podejmuje  Dyrektor  na podstawie 
uchwały Rady Pedagogicznej. 
 

§51 
 
Przedszkole może być zlikwidowane przez organ prowadzący po spełnieniu 
wymogów zawartych w przepisach Ustawy o Systemie Oświaty. 
 
 
 
 

Dyrektor  .................................. 
 
 


