
STATUT PRYWATNEGO PRZEDSZKOLA „Zaczarowany Ogród”

Rozdział I 
Postanowienia ogólne

Art.1. Nazwa przedszkola : Prywatne Przedszkole „Zaczarowany Ogród” w Będzinie.
Art.2.  Adres: ul. Czeladzka 30, 42-500 Będzin.
Art.3.  Organem  prowadzącym  jest  Bartosz  Stankiewicz  ul.  Piłsudskiego  46/18a  
41-200 Sosnowiec.
Art.4. Prywatne  Przedszkole  „Zaczarowany  Ogród”,  zwanym  dalej  Przedszkolem  jest
przedszkolem niepublicznym w rozumieniu Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. ze
zmianami.
Art.5. Przedszkole  podlega  wpisowi  do  ewidencji  prowadzonej  przez  właściwą  jednostkę
samorządu terytorialnego.
Art.6. Przedszkole działa na podstawie Ustawy z dnia 23 listopada 2017r. Poz. 2159 w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej.

Rozdział II
Cele i zadania

Art.1. Przedszkole  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty  oraz
w przepisach prawnych wydanych na jej podstawie.

1. Celem przedszkola jest:
1) zapewnienie wychowankom możliwości  pełnego rozwoju intelektualnego,  psychicznego  

i fizycznego oraz przygotowanie ich do podjęcia nauki w szkole podstawowej;
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka;
3) przedszkole zapewnia wychowankom bezpieczeństwo i higienę, dobrą, przyjazną atmosferę

wolną od agresji i przemocy;
4) przedszkole dba o rozwój wszystkich rodzajów inteligencji dziecka;
5) przedszkole stwarza rodzicom warunki partnerskiej współpracy i wspiera ich w spełnianiu

roli pierwszych nauczycieli swoich dzieci.

2. Zadaniem przedszkola jest:
1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwienie ich zaspakajania;
2) zapewnienie dzieciom możliwości przebywania w grupie rówieśniczej;
3) rozwijanie zainteresowań,uzdolnień i talentów dzieci;
4) przygotowanie  dzieci  do  nauki  szkolnej  poprzez  realizację  programu  edukacyjnego

zatwierdzonego przez MEN;
5) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;
6) wspieranie Rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
7) organizowanie w ramach potrzeby różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8) organizowanie  dyżurów  wychowawców  grupy  w  celu  umożliwienia  kontaktów  

z Rodzicami;
9) organizowanie  specjalistycznych  zajęć  terapeutycznych  dla  dzieci  z  deficytami

rozwojowymi i dla dzieci niepełnosprawnych;
10) przygotowanie indywidualnych planów edukacyjno - terapeutycznych dla dzieci

niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

3. 1) W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające
na  celu  stymulowanie  psychofizycznego  rozwoju  wychowanka  od  chwili  wykrycia



niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz
jego rodziną;
2) Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu jeżeli ma
ono możliwości realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju  dziecka,w  szczególności  dysponuje  środkami  dydaktycznymi  i  sprzętem
niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania;
3)  Zespół  wczesnego  wspomagania  rozwoju  dziecka  jest  powołany  przez  Dyrektora
przedszkola,w skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi
dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie  na  podstawie  opinii  o  potrzebie  wczesnego  wspomagania  rozwoju

dziecka,kierunków  i  harmonogramu  działań  w  zakresie  wczesnego  wspomagania  
i wsparcia rodziny dziecka;

b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej
w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb;

c) opracowanie  i  realizowanie  z  dzieckiem  i  jego  rodziną  indywidualnego  programu
wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka
w  zakresie  realizacji  programu,  koordynowania  działań  specjalistów  prowadzących
zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka;

d) analizowanie skuteczności  pomocy udzielanej  dziecku i  jego rodzinie,  wprowadzenie
zmian  w  indywidualnym programie  wczesnego  wspomagania,  stosownie  do  potrzeb
dziecka  i  jego  rodziny  oraz  planowanie  dalszych  działań  w  zakresie  wczesnego
wspomagania;

e) zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być organizowane w wymiarze do  
8 godzin w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

5) Zadania realizowane we współpracy z :
a) Rodzicami;
b) nauczycielami innymi pracownikami przedszkola;
c) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi;
d) innymi przedszkolami;
e) podmiotami działającymi na rzecz rodziny,dzieci i młodzieży.

Rozdział III 
Dzienny wymiar zajęć 

Art.1. Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30-18:00.
Art.2. Zajęcia prowadzone są przez cały rok z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy i 24
grudnia,  2  maja,  Wielka  Sobota,  piątek  po  Bożym  Ciele,  kiedy  jest  czynne  pod  warunkiem
uzbierania grupy minimum 3 osób.
Art.3.  Dzienny wymiar zajęć z podstawy programowej wynosi 5 godzin, dostosowany do wieku
i możliwości rozwojowych dzieci, dotyczy to także zajęć dodatkowych (j. angielski, rytmika, itp..).
Art.4. W przedszkolu są organizowane zajęcia dodatkowe wykraczające poza postawę programową
w godzinach popołudniowych. 

Rozdział IV 
Warunki przyjmowania dzieci

Art.1. Zapisy prowadzone są przez cały rok.
Art.2. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.
Art.3.  O przyjęciu  do przedszkola  decyduje kolejność zgłoszeń z  tym,  że  pierwszeństwo mają
dzieci kontynuujące pobyt z poprzedniego roku oraz ich rodzeństwo, dzieci z orzeczeniem 



o niepełnosprawności.
Art.4.  Warunkiem  przyjęcia  oraz  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  jest  zawarcie  umowy  oraz
wypełnienie  wniosku-ankiety,  zapoznanie  się  z  regulaminem,  wpłacenie  wpisowego  oraz
terminowe uiszczanie czesnego.
Art.5. Organ prowadzący może skreślić dziecko z listy w przypadku gdy:

1. Naruszenia przez Rodziców godzin przyprowadzenia i odbierania dzieci z przedszkola;
2. nagminnego opóźniania przez Rodziców opłacenia czesnego;
3. zatajenia  przez  Rodziców  informacji  o  stanie  zdrowia  dziecka  uniemożliwiającego

prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie;
4. naruszenia przez Rodziców zasad harmonijnej współpracy z placówką i innymi Rodzicami.

Rozdział V 
Opłaty źródła finansowania

Art.1.  Działalność przedszkola finansowana jest przez Rodziców czy Opiekunów w formie opłat
stałych za pobyt  dziecka w przedszkolu oraz dotacje  gminne,darowizny sponsorów oraz środki
pozyskane przez organ prowadzący.
Art.2. Za pobyt dziecka Rodzice zobowiązani są wnosić opłaty najpóźniej do 10-go dnia każdego
kalendarzowego  miesiąca  za  dany  miesiąc,  w  wysokości  i  na  zasadach  określonych  
w umowie. Za nieterminowe uiszczanie opłat będą naliczane odsetki w wysokości ustawowej.
Art.3. Opłata za wyżywienie jest naliczana za każdy miesiąc z góry po ewentualnym odliczeniu za
nieobecności z miesiąca poprzedniego.
Art.4. Płatności są szczegółowo opisane w cenniku.

Rozdział VI 
Warunki opieki

Art.1. Przedszkole przeznaczone jest dla dzieci w wieku 2 do 6 lat. Opiekę nad dziećmi sprawuje
minimum jeden nauczyciel-wychowawca oraz pomoc wychowawcy.

Art.2. Jedna grupa dzieci nie może liczyć więcej niż 25 osób. Opiekę nad dziećmi w jednej grupie
sprawuje minimum jeden nauczyciel-wychowawca oraz pomoc wychowawcy.

1. Przedszkole  zapewnia  bezpośrednią  i  stalą  opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  pobytu  
w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola, także na wycieczkach.

2. Spacery i wycieczki odbywać się będą przy udziale odpowiedniej liczby opiekunów.
3. Umożliwiamy  zorganizowanie  w  ramach  potrzeby  dodatkowych  form

pomocy:logopedyczną,  psychologiczno-pedagogiczną,  terapeutyczną  za  zgodą  rodziców
i organu prowadzącego. 

4. Ramowy  rozkład  dnia  podany  do  wiadomości-tablica  informacyjna  zawiera  godziny
posiłków i zajęć oraz inne informacje, w czasie trwania roku szkolnego przedszkole może
modyfikować ofertę edukacyjną w zależności od bieżących potrzeb.

5. W przedszkolu nie mogą być podawane żadne lekarstwa dzieciom bez zgody Rodziców.
6. Przedszkole nie prowadzi opieki medycznej, wszelkie zabiegi i szczepienia spoczywają na

Rodzicach.
7. W przypadku stwierdzenia choroby dziecka w czasie pobytu w przedszkolu nauczyciel ma

obowiązek powiadomić  Rodzica,  który zobowiązany jest  do natychmiastowego zabrania
dziecka z przedszkola.

8. Nauczyciel  ma obowiązek udzielić  natychmiastowej  pomocy dziecku,  gdy wymaga tego
zaistniała sytuacja i powiadomić Rodzica.



9. Dzieci  powinny  być  przyprowadzane  i  odbierane  z  przedszkola  przez  Rodziców  lub
prawnych Opiekunów, bądź też inne osoby ( w tym rodzeństwo, dziadkowie ), po złożeniu
pisemnego upoważnienia i to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo
swoich dzieci poza przedszkolem.

Rozdział VII 
Organy Przedszkola

Art.1. Dyrekcja Przedszkola – w skład której wchodzi:
           Dyrektor Zarządzający Bartosz Stankiewicz 
           Dyrektor ds. Pedagogicznych- powoływany przez Dyrektora Zarządzającego.

Art.2.  Rada  Pedagogiczna  –  uchwala  regulamin  swojej  działalności,  który  nie  jest  sprzeczny
z przepisami prawa i statutem.

Art.3. Zadaniem Dyrektora Zarządzającego jest:
1. organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi przedszkola;
2. dysponowanie środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe

wykorzystanie;
3. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz; 
4. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu 

Pracy, bhp i p.poż.;
5. prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;
6. zawierania umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci; 
7. zapewnia  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  pobytu  w  placówce,  a  także  bezpieczne

i higieniczne  warunki  uczestnictwa  w  zajęciach  organizowanych  przez  placówkę  poza
obiektem do niej należącym;

8. ustala  wysokość  wnoszonych  opłat  przez  rodziców  z  tytułu  uczęszczania  dziecka  do
placówki ( czesne i wyżywienie ), podejmuje decyzje w sprawach przyjęcia lub skreślenia
dziecka z listy.

Art.4. Zadaniem Dyrektora ds. Pedagogicznych jest:
1. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
3. koordynowanie opieki nad dziećmi zapisanymi do przedszkola;
4. współpraca z rodzicami;
5. opracowywanie  dokumentów  programowo  –  organizacyjnych–  roczny  plan  pracy,

organizację pracy; 
6. opracowywanie  mierzenia  jakości  pracy placówki,  z  uwzględnieniem lokalnych  potrzeb,

ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników; 
7. prowadzenie hospitacji;
8. nadzorowanie organizacji imprez przedszkolnych; 
9. reprezentowanie Przedszkola  w czasie nieobecności Dyrektora Zarządzającego;
10. opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) nauczycieli.

Art.5. Zadania Rady Pedagogicznej to:
1. ustalanie pod względem merytorycznym roczne i miesięczne plany pracy Przedszkola;
2. podejmowanie uchwał w sprawie wprowadzanych  innowacji;
3. ustalenie organizacji w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli;



Rozdział VIII 
Nauczyciele 

Art.1. Organ prowadzący zatrudnia nauczycieli i pracowników na podstawie umowy K.C. lub innej
w oparciu o obowiązujące przepisy prawa pracy także umowy wolontariackiej.
Art.2.  Nauczyciel  w  przedszkolu  posiada  udokumentowane  kwalifikacje  pedagogiczne  do
nauczania zgodne z wymogami określonymi przepisami Ministra Edukacji Narodowej.
Art.3.  Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy, systematycznie podnosi swoje kwalifikacje
zawodowe.  Dba o  warsztat  pracy przez  gromadzenie  pomocy dydaktycznych oraz  troszczy się
o estetykę pomieszczenia.
Art.4. Nauczyciel ma obowiązek znać przepisy bhp i p.poż.
Art.5.  Nauczyciel  odpowiada  za  bezpieczeństwo  powierzonych  dzieci  na  zajęciach,  a  na
dodatkowych prowadzonych w przedszkolu opieka spoczywa na osobie prowadzącej te zajęcia.
Art.6.  Nauczyciel  ma prawo do szacunku od wszystkich osób,  współdecydowania o programie
nauczania i metod ich realizacji, wynagrodzenia i urlopu wypoczynkowego.
Art.7.  Nauczyciel  prowadzi  dokumentację  przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej
i opiekuńczej  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  opracowuje  i  realizuje  plany  pracy
i wychowania, uwzględniając ich potrzeby i możliwości, przeprowadza diagnozę gotowości dzieci
do podjęcia nauki szkolnej w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny w którym możliwe jest
rozpoczęcie przez dziecko nauki w szkole podstawowej.

Rozdział IX 
Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola

Art.1. Wychowankowie przedszkola mają prawo do:
1. szacunku, życzliwości i sympatii  ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak  

i dzieci;
2. bezpiecznych warunków pobytu w przedszkolu, zaspakajania w miarę możliwości ich

indywidualnych potrzeb fizycznych i psychicznych;
3. interesujących zajęć, rozwijających ich umiejętności i uzdolnienia;
4. wzmacniania i podkreślania ich silnych stron, rozwijania optymizmu i postawy radzenia

sobie w różnych sytuacjach.
Art.2. Wychowankowie mają obowiązek:

1. traktowania  z  szacunkiem,  życzliwością  i  sympatią  wszystkich  osób,  zarówno
rówieśników, jak i dorosłych;

2. szanowania własności innych osób i wspólnego mienia przedszkola;
3. aktywnego udziału w zajęciach;
4. starania  się  w  miarę  możliwości  aby  radzić  sobie  z  samodzielnym  jedzeniem  

i ubieraniem się oraz przestrzegania czystości;
5. zbierania zabawek i odkładania ich na miejsce.

Rozdział X 
Prawa i obowiązki rodziców

Art.1. Rodzice mają prawo do:
1. informacji o postępach swojego dziecka;
2. wszelkich informacji dotyczących kształcenia i wychowania;
3. w  razie  problemów  wychowawczych  i  innych  współpracować  z  nauczycielem  

i specjalistami;
4. aktywnie brać udział we wszelkich imprezach organizowanych przez przedszkole.



Art.2. Rodzice mają obowiązek:
1. współpracować z nauczycielem;
2. poinformować o nieobecności dziecka oraz chorobach zakaźnych;
3. terminowo uiszczać opłatę za pobyt dziecka;
4. zapoznać się i przestrzegać niniejszego projektu;
5. uczestniczyć w zebraniach lub indywidualnych spotkaniach wg potrzeb.

Rozdział XI 
Postanowienia końcowe

Art.1.  Obie strony czyli Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu
skutecznego oddziaływania na dziecko oraz określenia jego indywidualnego rozwoju.
Art.2.  Statut  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich  członków  społeczności  przedszkola  –
dzieci, nauczycieli, pracowników i Rodziców.
Art.3.  Dla  zapewniania  znajomości  statutu  przez  wszystkich  zainteresowanych  ustala  się  –
publikację na stronie  www.dzidziusiowo.net oraz udostępnienie zainteresowanym statutu – przez
organ prowadzący przedszkole.
Art.4. Statut wchodzi w życie z dniem 01.12.2017 roku. 

http://www.dzidziusiowo.net/

