
 

 

      STATUT 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 

W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 
 

tekst ujednolicony 

 

 

Rozdział  I 
 

NAZWA  PRZEDSZKOLA 
 

                                                                               § 1 

 

 1. Przedszkole nosi nazwę: Miejskie Przedszkole Samorządowe w Suchej Beskidzkiej oraz 

 posługuje się nazwą skróconą: Miejsk. Przedszk. Samorz.w Suchej Besk. 

 

§ 2 

 

1. Siedzibą przedszkola jest  miasto Sucha Beskidzka. 

 2. Adres przedszkola : 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 23. 

 

§ 3 

 

1. Organem  prowadzący przedszkole jest Gmina Sucha Beskidzka. 

 

§ 4 

 

1. Przedszkole jest jednostką organizacyjną gminy w rozumieniu art. 9 i art.47 Ustawy z dnia  

8 marca o samorządzie gminnym. 

 

§ 5 

 

1. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty. 

 

                                                                               § 6 

 

1. Przedszkolu na wniosek Rady Pedagogicznej lub wspólny wniosek Rady Pedagogicznej  

i  Rady Rodziców może być nadane imię osoby (osób), instytucji lub organizacji. 

2. Imię przedszkolu nadaje organ prowadzący. 

 

                                                                               § 7 

 

1. Przedszkole jest placówką publiczną, która: 

1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie  w zakresie podstawy programowej 

    wychowania przedszkolnego, 

    a) podstawa programowa realizowana jest w godzinach 8ºº – 13ºº, 

2) przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, 

3) zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach. 

 



Rozdział  II 

 

 

CELE  I  ZADANIA  PRZEDSZKOLA 

 

§  8 

 

1. Celem przedszkola jest: 

 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności 

intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji, 

2)budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej 

orientowały się w tym, co dobre i co złe, 

3)kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia 

sobie w nowych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek, 

4)rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych 

relacjach z dziećmi i dorosłymi, 

5)stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o 

zróżnicowanych  możliwościach fizycznych i intelektualnych, 

6)troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w 

zabawach i grach sportowych, 

7)budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym 

oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały 

dla innych, 

8)wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności 

wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne, 

9)kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy 

rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej, 

10)zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 

ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i 

umiejętności, które są ważne  w edukacji szkolnej.
1
 

 

§ 9 

 

1. Zadaniem przedszkola jest:  

1)  prowadzenie ścisłej współpracy z Rodzicami i środowiskiem, 

2) umożliwienie indywidualizacji podejścia pedagogicznego i opiekuńczego poprzez: 

    - otaczanie wszechstronną opieką dzieci niepełnosprawnych 

    - tworzenie grup pracy korekcyjno – kompensacyjno – wyrównawczych we współpracy z 

    Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, 

3) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowanie go do nauki w szkole, 

4) prowadzenie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej w zakresie stosowania 

     nowych form    i metod pracy oraz własnych  programów, 

5) umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

    religijnej, 

6) udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej i pedagogicznej, 

7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi ze szczególnym uwzględnieniem 

    stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

8) właściwe organizowanie procesu uczenia się dzieci, uwzględniające: 

- potrzebę aktywności dziecka, 

                                                 
1 Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 



- kreowanie sytuacji edukacyjnych zgodnie z potrzebami i możliwościami dziecka, 

- dobór odpowiednich metod i form pracy, 

                -polisensoryczność oddziaływania, 

                -dobry kontakt między nauczycielem a dzieckiem, 

            9) opracowanie metod diagnozy dziecka oraz sposobu dokumentowania tej diagnozy”.
2
 

 

 

§ 10 

 

1. Podstawowe formy działalności dydaktyczno- wychowawczej przedszkola to: 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne z całą grupą, 

2) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach, 

3) zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających 

     trudności w nauce oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i z zaburzeniami 

     rozwojowymi, 

4) okazje edukacyjne - stwarzanie dziecku możliwości wyboru zadań, czasu ich realizacji, 

    wyboru partnerów i środków materialnych, 

5) spontaniczna działalność dziecięca, 

6) zajęcia dodatkowe organizowane za zgodą rodziców. 

            7) imprezy i uroczystości, organizację których określa „Procedura organizowania 

     przebiegu imprez i uroczystości.
3
 

 

 

 

§ 11 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć w przedszkolu oraz 

    poza przedszkolem. 

2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci. 

3. Nauczyciela w jego pracy opiekuńczej, wychowawczej i związanej z zapewnieniem dzieciom 

    bezpieczeństwa wspomaga w miarę możliwości woźna oddziałowa. 

4. Stałą opiekę nad dziećmi w oddziałach dzieci 3-letnich pełni pomoc wychowawcza. 

5. Podczas spacerów i zajęć organizowanych poza terenem przedszkola nauczycielowi pomaga 

    woźna oddziałowa. 

 

        § 12 

 

1. Przedszkole może organizować wycieczki autokarowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Organizuje ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą i 

odpłatnością rodziców. 

 

                                                                                 § 13 

 

1. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani 

podawania farmaceutyków. 

2. W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje 

rodziców o jego stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z 

przedszkola. 

3. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem 

rodziców.  

                                                 
2 Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 

3 Uchwała nr 8/2012/2013; 28.01.2013 r. 



4. W przypadku objawów choroby dziecka rodzice (opiekunowie) zobowiązani są: 

1) przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przebywania  w grupie 

    rówieśników. 

5. W przypadku choroby zakaźnej powiadomienie o tym niezwłocznie dyrektora, aby ten mógł 

        zastosować odpowiednie środki zaradcze. 

6. Przedszkole posiada opracowany „Plan działań w przypadku złego samopoczucia 

 dzieci”.
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   § 14 

 

1. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są odpowiedzialni za ich 

    bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu. 

2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania 

    czynności prawnych, upoważnioną na piśmie przez rodziców. 

3.W razie nie odebrania dziecka z przedszkola, nauczyciel zobowiązany jest ustalić powód tego 

   stanu  telefonicznie lub przez wysłanie woźnej pod adres zamieszkania dziecka lub 

   skontaktować się z osobami upoważnionymi do odbierania, bądź  też poprosić o pomoc 

   policję, jeżeli czas oczekiwania jest bardzo długi i nie można ustalić miejsca pobytu rodziców 

   lub osób upoważnionych. Ostatecznie dopuszcza się możliwość nocowania z dzieckiem w 

   przedszkolu  po uprzedniej konsultacji z dyrektorem. 

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania określa „Procedura dotycząca 

     przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola”.
5
 

 

 

   § 15 

 

1. Przedszkole organizuje naukę religii na  życzenie rodziców, wyrażone na piśmie. 

2. Za zgodą rodziców w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe: m.in. 

rytmika, nauka języka obcego, gimnastyka korekcyjna i inne. 

3. Zajęcia dodatkowe organizowane są za pełną odpłatnością rodziców oraz za ich zgodą 

wyrażoną na piśmie. 

4. Zajęcia dodatkowe są prowadzone po realizacji minimum programowego. 

5. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe winny posiadać stosowne kwalifikacje. 

6. Zajęcia dodatkowe prowadzone są od godziny 13.00. 

 

                                                     

   § 16 

 

1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu  

      pracy oddziału. 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby 

      nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

3. W ściśle uzasadnionych wypadkach rodzice mogą mieć wpływ na dobór nauczyciela, 

      któremu dyrektor powierza dany oddział. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Uchwała nr 8/2012/2013; 28.01.2013 r. 

5 Uchwała nr 8/2012/2013; 28.01.2013 r. 



 

ROZDZIAŁ III 
 

ORGANY  PRZEDSZKOLA 

 

 

§ 17 

 

        1. Organami przedszkola są: 

             1) Dyrektor przedszkola 

             2) Rada Pedagogiczna 

             3) Rada Rodziców  

 

§ 18 

 

   1.  Przedszkolem kieruje dyrektor.  

   2.  Dyrektora powołuje i odwołuje organ prowadzący, zgodnie z odrębnymi przepisami. 

   3. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola zastępuje go wicedyrektor lub 

            upoważniony pismem przez niego członek Rady Pedagogicznej. 

 

 § 19 

 

       1. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz. 

    2. Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, wykonując w szczególności następujące zadania: 

            1) organizuje ewaluację wewnętrzną, 

2) wykorzystuje wyniki ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia jakości pracy 

     placówki,
6
 

           3) ocenia stan i warunki oraz efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz       

                opiekuńczej przedszkola. 

 4)kontroluje przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących  

               działalności dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej oraz innej działalności 

               statutowej przedszkola.
7
 

      3. Dyrektor wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości ich pracy. 

           1) prowadzi obserwację
8
 zajęć dydaktycznych w tym hospitacje diagnozujące oraz bieżącą 

               kontrolę pracy nauczycieli, 

           2) dokonuje oceny pracy nauczycieli zgodnie z odrębnymi przepisami, 

           3) gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli. 

 

     4. Udziela pomocy nauczycielom w wykonywaniu ich zadań dydaktycznych, wychowawczych i 

          opiekuńczych. 

     5. Inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, metodycznych, organizacyjnych. 

     6. Sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

         poprzez aktywne działania prozdrowotne. 

     7. Dyrektor zapewnia dzieciom warunki do bezpiecznego przebywania w przedszkolu oraz 

         wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w 

        czasie  zajęć organizowanych przez przedszkole.
9
 

7.1) Utrzymuje w należytym stanie technicznym budynek oraz urządzenia. 

7.2) Egzekwuje przestrzeganie przez pracowników „Instrukcji BHP” oraz „Instrukcji 

                                                 
6 Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 

7 Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 

8 Uchwała nr 6/2011/2012;  21.11.2011r. 

9     Uchwała nr 3/2008/2009; 13.11.2008 r 



       p.poż”. 

7.3) Szkoli okresowo pracowników pod względem bhp i p.poż. 

7.4) Bada przyczyny i okoliczności wypadku. Podejmuje działania zapobiegawcze. 

7.5) Zapewnia udzielenie pierwszej pomocy. 

7.6) Prawidłowo organizuje zajęcia przedszkolne oraz dodatkowe. 

7.7) Systematycznie kieruje pracowników na badania lekarskie. 

7.8) Dokonuje zakupu mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych posiadających   

       certyfikat zgodności z Polskimi Normami. 

7.9)Wyposaża apteczkę pierwszej pomocy.”
10

 

 

§ 20 

 

     1. Dyrektor przedszkola w wykonaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą 

         Rodziców i rodzicami oraz środowiskiem lokalnym. 

     2. Realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach ich kompetencji. 

     3. Umożliwia współdziałanie i współpracę organów przedszkola. 

 

§ 21 

 

     1. Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola, zaopiniowanym przez 

         Radę Pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie. 

     2. Wykonuje zadania wynikające z przepisów szczegółowych  m. in.: 

           1) organizuje pracę kancelarii, odpowiada za dokumentację placówki, 

2) sporządza arkusz organizacyjny przedszkola, 

3) wraz z nauczycielami opracowuje Koncepcję Pracy Przedszkola,
11

 

4) prowadzi kontrole zarządczą przedszkola
12

 
 

§ 22 

  

1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 

pracowników nie będących nauczycielami, decyduje w sprawach: 

1)  zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola po 

     uzgodnieniu z Burmistrzem Miasta, 

       2)  przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

            pracownikom przedszkola, 

       3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w sprawach 

           odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 

           przedszkola. 

2.    Stwarza w przedszkolu  atmosferę akceptacji, współpracy i wzajemnej życzliwości. 

3.    Realizuje zalecenia, wskazówki i uwagi ustalone przez organ prowadzący oraz sprawuje 

       nadzór pedagogiczny nad działalnością nauczycieli i wychowanków. 

4.   Wnioskuje do Burmistrza Miasta w sprawie rozwoju bazy materialnej i technicznej 

      przedszkola, opracowuje projekt wydatków do budżetu przedszkola.  

 5.  Organizuje doskonalenie zawodowe  kadry pedagogicznej oraz dokonuje jej oceniania.  

 6.  Dba o mienie przedszkola, ściśle realizuje zadania wynikające z przepisów  o  ochronie 

      przeciwpożarowej. 

 7.  Zapewnia wszystkim  bezpieczeństwo i właściwą higienę pracy. 

 8.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z dziećmi w wymiarze 8 godzin tygodniowo. 

 9.  Rozpatruje  wnioski, skargi i zażalenia zgodnie z wewnętrznym regulaminem. 

                                                 
1 0   Uchwała nr 4/2007/2008; 07.09.2007 r. 

1 1   Uchwała nr 6/2011/2012; 21.11.2011 r. 

1 2   Uchwała nr 6/2011/2012; 21.11.2011 r. 



10. Powiadamia dyrektora szkoły w obwodzie którego dziecko mieszka o spełnianiu przez 

      dziecko obowiązku odbywania rocznego przygotowania oraz o zmianach w tym zakresie. 

11.  Wydaje  polecenia  służbowe wszystkim pracownikom przedszkola. 

12.  Przyjmuje dzieci do przedszkola. 

13. uchylony
13

 

14. Dyrektor  po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku program 

      wychowania przedszkolnego zaproponowany przez nauczyciela”
14

, 

15. Stwarza warunki do działania w przedszkolu: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

     organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i 

    wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.
15

 

16.Dyrektor opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który 

     przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego,  

     którego dotyczy plan
16

. 
 

§ 23 

 

1.   Dyrektor przedszkola odpowiada za: 

           1) poziom wyników nauczania i wychowania oraz opiekę nad dziećmi, 

           2) zgodność funkcjonowania przedszkola z przepisami prawa oświatowego i niniejszego 

               statutu,   

      3) bezpieczeństwo osób znajdujących się w obiekcie przedszkola i podczas zajęć 

          organizowanych przez przedszkole oraz stan sanitarny i stan ochrony przeciwpożarowej 

          obiektu przedszkola, 

      4) celowe wykorzystanie środków zapewnionych na działalność przedszkolach, 

      5) zgodne z przepisami prowadzenie dokumentacji pracowniczej i dziecięcej, za 

          bezpieczeństwo pieczęci i druków ścisłego zarachowania. 

 

2. Dyrektor przedszkola może być odwołany ze stanowiska przed upływem pięciu lat: 

    - przez Burmistrza Miasta, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy 

    - na własna prośbę. 

 

§ 24 

 

1. W przedszkolu: 

1) liczącym co najmniej 6 oddziałów 

2) w którym co najmniej 2 oddziały pracują dłużej niż 10 godzin dziennie, może być utworzone 

    stanowisko wicedyrektora przedszkola. 

3) Powierzenie tego stanowiska i odwołania z niego dokonuje dyrektor. 

3) Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko 

    wicedyrektora w innych przypadkach niż określone w ppkt 1 i 2, a także za zgodą organu 

    prowadzącego może tworzyć inne stanowiska kierownicze. 

2. Obowiązki wicedyrektora: 

1)  współdziałać w opracowaniu przydziałów czynności i zajęć dodatkowych dla nauczycieli, 

 

2) organizować zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, 

3) współuczestniczyć w pracach przedszkolnej komisji kwalifikacyjnej dzieci do przedszkola, 

4) koordynować zapotrzebowanie w pomoce naukowe, czuwać nad ich prawidłowym 

    przechowywaniem i poszanowaniem, 

                                                 
1 3   Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 

1 4   Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 

1 5   Uchwała nr 4/2007/2008; 07.09.2007 r. 

1 6   Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 



5) zabezpieczyć realizację kalendarza imprez, przedszkolnych uroczystości, 

6) współdziałać w opracowaniu Koncepcji Pracy Przedszkola,
17

 

7) tworzyć właściwy klimat postępu pedagogicznego, doskonalenia merytorycznego i 

     metodycznego nauczycieli w ramach prac Rady Pedagogicznej, 

8) sprawować nadzór pedagogiczny poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez 

    nauczycieli, udzielanie im niezbędnego instruktażu i pomocy,
18

 
     

 9) organizować doradztwo i pomoc w prowadzeniu pracy z dzieckiem uzdolnionym i mającym 

      trudności; sprawować inspiratorską rolę w organizacji konkursów, wystaw, teatrzyków itp., 

     10) uczestniczyć w zebraniach grupowych, szkoleniach i innych organizowanych formach 

      współpracy z rodzicami, 

     11) sprawdzać i kontrolować prowadzenie dokumentacji pedagogicznej tj. dzienników zajęć, 

      planów miesięcznych, protokołów Rad Pedagogicznych, 

     12) prowadzić zajęcia dydaktyczne w wymiarze 25 godzin tygodniowo, 

     13) uczestniczyć w formułowaniu oceny pracy nauczycieli, 

14) wykonywać inne czynności i zadania zlecone przez dyrektora przedszkolach, 

15) organizować  ewaluację wewnętrzną.
19

 
 

3. Uprawnienia i odpowiedzialność wicedyrektora. 

1)Wicedyrektor odpowiada za : 

 a) wytwory pracy nauczyciela, prawidłowe prowadzenie dzienników zajęć, kart  

           obserwacyjnych, kontaktów z rodzicami, 

 b) systematyczne prowadzenie kontroli wewnętrznej i nadzór pedagogiczny, 

     c)  zgodność merytoryczną podpisywanych pism i sprawozdań w czasie nieobecności dyrektora, 

 d)  zapewnienie warunków do ciągłej realizacji procesu opiekuńczo – wychowawczo – 

      dydaktycznego, egzekwowanie realizacji zadań wychowawczo – dydaktycznych przez 

       nauczycieli, 

      e) zachowanie tajemnicy państwowej oraz służbowej. 

2)Za właściwe pełnienie obowiązków ponosi bezpośrednią odpowiedzialność przed dyrektorem 

      oraz jednostką nadrzędną. 

 

§ 25 

 

1. W przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem przedszkola w 

 zakresie jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą : dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu.
20

 
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 

4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz odpowiada za 

zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie zebrania zgodnie z Regulaminem Rady.  

 

§ 26 

 

     1.  Zebrania
21

 Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, 

          po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb. 

     2.  W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, 

        osoby zaproszone przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

                                                 
1 7   Uchwała nr 6/2011/2012; 21.11.2011 r. 

1 8   Uchwała nr 6/2011/2012; 21.11.2011 r. 

1 9   Uchwała nr 1/2009/2010; 12.10.2009 r. 

2 0   Uchwała nr 3/2008/2009; 13.11.2008 r. 

2 1   Uchwała nr 3/2008/2009; 13.11.2008 r. 



        pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności   

        organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

        rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej 

        przedszkola.
22

 
     3.  Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z 

          inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego przedszkole, albo co najmniej 1/3 

          członków Rady Pedagogicznej.  

 

§ 27 

 

1. Dyrektor, przed zakończeniem każdego roku szkolnego, przedstawia radzie 

           pedagogicznej  wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
23

 
      2.  Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej

24
 są zobowiązani do nie ujawnienia 

           spraw, które mogłyby  naruszyć dobro osobiste dzieci, ich Rodziców, a także nauczycieli i 

           innych pracowników przedszkola. 

 

§ 28 

 

    1. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy: 

   1)  podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzenia planów pracy przedszkola,
25

 
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w 

      przedszkolu, 

   3) podejmowanie uchwał w sprawie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
26

  
4) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z przedszkola, 

5) podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia zestawu programów wychowania 

 przedszkolnego spośród przedstawionych przez nauczycieli,
27

 

6) uchwala program wychowawczy i profilaktyczny drogą uchwały.
28

  
    2. Rada Pedagogiczna, drogą uchwały,

29
 opiniuje w szczególności: 

   1) organizację pracy przedszkola, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć, 

   2) projekt planu finansowego przedszkola, 

   3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród, wyróżnień, 

  4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach 

      wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, 

      wychowawczych i opiekuńczych, 

5) powierzenie stanowiska  dyrektora, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo gdy do 

    konkursu nikt się nie zgłosił, 

6) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora, 

7) powierzenie stanowiska wicedyrektora lub innego stanowiska kierowniczego, 

8) ustalenie oceny prac y dyrektora, 

9) wnioskowanie o nadanie imienia przedszkolu, 

      10)określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu, 

11)wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie 

     nauczyciela od oceny pracy, 

12)zgłaszanie i opiniowanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych dla 

      nauczycieli, 
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13)odwołanie ze stanowiska wicedyrektora.
30

 
 

§ 29 

 

1. Rada Pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian oraz 

     podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu.
31

 

2. Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst ujednolicony statutu.
32

 
 

§ 30 

 

  1. Rada Pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska 

dyrektora.  

 

 

 

§ 31 

 

      1. Uchwały Rady Pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 

          połowy jej członków . 

      2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. 

          O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący 

           przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

§ 32 

 

      1. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności. 

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 

 

§ 33 

 

1. W przedszkolu może być powołana Rada Przedszkola. 

2. Powstanie Rady Przedszkola organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo na  wniosek 

Rady Rodziców. 

3. W skład Rady przedszkola wchodzą w równej liczbie: 

1) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli, 

2) rodzice wybrani przez ogół rodziców.
33

 
 

§ 34 

 

1. Do czasu powołania Rady Przedszkola jej zadania wykonuje Rada Pedagogiczna zasięgając 

 opinii rodziców w sprawach: 

1) projektu planu finansowego, 

2) planu pracy przedszkola, 

3) projektu innowacji i eksperymentów pedagogicznych, wraz z podjęciem uchwały,
34

 

4) innych sprawach istotnych dla przedszkola. 
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  § 35 

 

1. W przedszkolu działa rada rodziców. 

2. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

     wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału. 

3. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jedno dziecko  reprezentuje jeden rodzic.  

    Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku 

    szkolnym. 

4. Rada rodziców działa w oparciu o regulamin swojej działalności, w którym określa 

    w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady, 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców i rad oddziałowych. 

5. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres 

    współpracy.
35

 
 

 

 

 

§ 36 

 

 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów przedszkola, organu 

prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami 

we wszystkich sprawach przedszkola. 

      2.  Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalenie w porozumieniu z radą pedagogiczną: 

a) programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym skierowane do dzieci, realizowanego przez nauczycieli, 

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz 

potrzeb danego  środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze 

profilaktycznym, skierowanym do dzieci, nauczycieli i rodziców; 

c) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub 

wychowania, w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów  przez organ 

sprawujący nadzór pedagogiczny. 

d) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola. 

 3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska 

porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w ust.2 pkt 1 

lit. a lub b, program ten ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem 

sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora  przedszkola 

obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z 

radą pedagogiczną.
36

 

 4. uchylony
37

 

 

 

§ 37 

 

1. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić 
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    fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

2. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rodziców. 

§ 38 

 

1. Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu stworzenia jak najlepszych warunków 

    rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy przedszkola. 

    2. Organy przedszkola zapewniają bieżącą informację pomiędzy sobą poprzez: 

1) organizowanie wspólnych posiedzeń, 

  2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczególnych organów na spotkania, 

  3) planowanie i podejmowanie wspólnych działań. 

 

 

§ 39 

 

1. Organy przedszkola podejmują decyzje i działania w ramach swoich kompetencji.   

2. Nieporozumienia i spory pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców rozstrzyga 

    dyrektor poprzez: 

     1) wysłuchanie każdej z zainteresowanych stron, 

     2) podejmowanie próby wyjaśnienia istoty nieporozumień, 

     3) mediacje, 

     4) umożliwienie stronom spotkania na neutralnym gruncie. 

                  3. W  sprawach nierozstrzygniętych przez dyrektora strony mogą zwracać się, w zależności od  

         przedmiotu sporu, do organu prowadzącego lub sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

§ 40 

 

1. W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem  przedszkola, a organami przedszkola, strony 

        mogą zwracać się, w zależności od przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu 

    sprawującego nadzór pedagogiczny. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

ORGANIZACJA  DZIAŁALNOŚCI  PRZEDSZKOLA 

 

§ 41 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 - 6 lat. 

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do 

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

 

§ 42 

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w 

zbliżonym wieku. 

2. Zasady doboru dzieci mogą być zróżnicowane i uwzględniać potrzeby, zainteresowania i 

uzdolnienia, a także stopień i rodzaj niepełnosprawności. 

3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25 osób. 

 

§ 43 

 

1. Dzieci niepełnosprawne w liczbie 1 – 2 będą przyjmowane w miarę możliwości do 



oddziałów zmniejszonych liczbowo  od 15 – 20 dzieci lub do oddziału z pomocą 

wychowawczą. 

2. W oddziałach integracyjnych liczba wychowanków powinna wynosić od 15 do 20, w tym 3 

– 5 niepełnosprawnych. 

 

§ 44 

 

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

 wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko powyżej 6 lat, nie dłużej  jednak 

niż do końca roku kalendarzowego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 

8 lat.
38

 
2. Przyjęcie do przedszkola dziecka 7-letniego i starszego odbywa się na podstawie  decyzji o 

odroczeniu obowiązku szkolnego wydanej przez dyrektora szkoły podstawowej,  

w obwodzie której dziecko mieszka. 

 

§ 45 

 

1. W przedszkolu może być utworzony zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w 

celu pobudzania psychoruchowego i społecznego . 

2. Wczesne wspomaganie dziecka prowadzone jest bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną  

od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. 

3. Warunki organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka określają odrębne 

przepisy. 

 

§ 46 

 

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie zestawu 

programów wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programu 

wychowania przedszkolnego. Zestaw jest dopuszczony
39

 przez dyrektora po uzyskaniu 

opinii Rady Pedagogicznej.
40

 

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności rytmiki, nauki języka 

obcego, nauki religii, zajęć rewalidacyjnych powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci i wynosić: 

1) z dziećmi w  wieku 3-4 lat - około 15 minut, 

2) z dziećmi  w  wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

5. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna zależą od ustaleń 

dyrektora, rodziców i specjalistów danej dziedziny. 

6. Specjalista od danej dziedziny zajęć dodatkowych dokumentuje swoją pracę w dzienniku 

zajęć dodatkowych. Dzienniki zajęć dodatkowych znajdują się u dyrektora. 

7. Osoba prowadząca zajęcia dodatkowe ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci 

od chwili zabrania ich od nauczycielki do chwili oddania pod opiekę nauczycielce. 

8. Dzieci nie biorące udziału w zajęciach dodatkowych pozostają pod opieką  nauczycielka 

danej grupy. 

 

 

§ 47 
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1. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 

 

 § 48 

 

 1.   Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa 

       arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola zgodnie z 

       wytycznymi Burmistrza Miasta w Suchej Beskidzkiej.  

 2.   Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdza organ prowadzący, po pozytywnej opinii Rady 

       Pedagogicznej.
41 

 

 3.   W arkuszu organizacji  przedszkola określa się w szczególności: 

      1) czas pracy poszczególnych oddziałów, 

      2) liczbę pracowników przedszkola, 

      3) ogólną liczbę godzin finansowaną przez organ prowadzący przedszkole,  

      4) kwalifikacje nauczycieli. 

       

§ 49 

 

 1.  Przedszkole może być jedno lub wielooddziałowe. 

  2. Oddziały przedszkolne – łącznie nie więcej niż 6 oddziałów – mogą być zlokalizowane w 

      różnych siedzibach, jeżeli organ prowadzący zapewni dyrektorowi przedszkola warunki 

      sprawowania codziennego bezpośredniego nadzoru. 

 

§ 50 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, tj. od 1 września do 31 sierpnia za 

wyjątkiem przerwy wakacyjnej trwającej od 16 lipca do 15 sierpnia. 

2. W soboty przedszkole nie pracuje z przyczyn ekonomicznych. 

3. W okresach znacznie obniżonej frekwencji dzieci przedszkole jest czynne, jeżeli 

zgłoszonych jest co najmniej 12 dzieci. 

4. Dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9,5 godziny. 

5. Przedszkole jest otwarte codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 6³° - 16°°. 

6. Czas otwarcia i zamykania przedszkola może ulegać zmianie, w zależności od potrzeb 

środowiska. 

1) Zmiany dokonywane są na podstawie zatwierdzonych projektów organizacyjnych 

     przedszkola i aneksów. 

2) O wszelkich zmianach organizacyjnych rodzice są na bieżąco informowani poprzez 

    umieszczanie informacji w kąciku dla rodziców. 

7. Realizacja podstawy programowej  wychowania przedszkolnego odbywa się w godzinach 

8ºº do godz. 13°º. 

1) Na wniosek rodziców, 5-cio godzinny czas przeznaczony na realizację podstawy 

     programowej może być przesunięty w czasie, w granicach ok. 1 godziny. 

 

§ 51 

 

 

1. Zasady  sprawowania  opieki  nad  dziećmi w  czasie  zajęć  w  przedszkolu  oraz  w  czasie 

zajęć  poza  przedszkolem. 

1) Nauczyciel, któremu powierzono oddział, zobowiązany jest do: 

a) codziennego przebywania z dziećmi na świeżym powietrzu, jeżeli pozwalają na to 

warunki atmosferyczne, 
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b) organizowania spacerów i wycieczek w miejsca bezpieczne, zabierając ze sobą apteczkę 

pierwszej pomocy, 

c) odnotowania każdego wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola w zeszycie   wyjść, 

d) zapewnienie opieki dzieciom podczas wyjść poza teren przedszkola w ilości 2 opiekunów   

na 1 grupę ( 25 dzieci), 

e) w porozumieniu z dyrektorem - zwiększenia liczby opiekunów w przypadku wycieczek 

wyjazdowych (np. autokarowych) - 1 opiekun na 10 dzieci, 

f) sprawdzenia stanu liczby dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie 

spaceru, zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego, 

g) nie organizowania  wyjść z dziećmi podczas burzy, śnieżycy, gołoledzi, 

h) wietrzenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, 

i) nie pozostawiania dzieci bez osobistego nadzoru, 

j) eliminowania z sali zajęć wszelkich sprzętów i zabawek zagrażających bezpieczeństwu 

dzieci, 

k) przeprowadzania ćwiczeń na przyrządach (materace, równoważnie), asekurując każde 

ćwiczące dziecko, 

l) natychmiastowego udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz niezwłocznego 

powiadomienia dyrektora, 

ł) dla zwiększenia bezpieczeństwa dzieci 3 letnich, przedszkole zatrudnia dodatkowo osobę 

w charakterze pomocy nauczyciela, 

m) przedszkole odpowiada za dziecko od momentu powierzenia go pracownikowi 

przedszkola do momentu odebrania go przez rodziców (opiekunów). 

 

§ 52 

 

1. Dyrektor zobowiązany jest do czasowego zamknięcia przedszkola, po powiadomieniu 

organu prowadzącego, jeżeli w salach zajęć i zabaw temperatura jest mniejsza niż +15°C.   

2. Może, za zgodą organu prowadzącego, zawiesić czasowo zajęcia  w przypadku wystąpienia 

klęsk żywiołowych, epidemii lub innych zdarzeń zagrażających zdrowiu dziecka. 

 

 

ROZDZIAŁ  V 
 

 ZASADY  ODPŁATNOŚCI 

 

§ 53 

 

1. Opłaty za usługi świadczone przez przedszkole ustala Rada Miejska. 

1.a) Szczegółowy zakres świadczeń o których mowa w ust.1 oraz sposób ich rozliczania 

określa umowa cywilno- prawna zawierana pomiędzy dyrektorem przedszkola a 

rodzicami ( prawnymi opiekunami). 

2. uchylony 

3. uchylony 

4. uchylony 

5. uchylony 

6. uchylony
42

 
§ 54 

 

1. W przedszkolu istnieje możliwość korzystania z jednego, dwóch lub trzech posiłków. 

2. Przerwa między posiłkami nie powinna przekraczać 3 godzin. 
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3. Dzieci, z którymi prowadzona jest całodzienna działalność wychowawczo -dydaktyczno-

opiekuńcza korzystają z trzech posiłków w ciągu dnia, zgodnie z obowiązującymi normami 

określonymi przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, w ramach obowiązującej 

stawki żywieniowej ustalonej przez dyrektora przedszkola. 

4. Rodzice dziecka przebywającego w przedszkolu dłużej niż 3 godziny w ramach minimum 

programowego (5 godzin), a nie korzystającego z wyżywienia, są zobowiązani do 

zapewnienia dziecku posiłku we własnym zakresie. Sposób dożywiania dziecka ustala 

dyrektor w porozumieniu z rodzicami. 

5. Koszt wyżywienia dziecka (wsad do garnka), w pełni pokrywane jest przez rodziców. 

6. Dzienna stawka wyżywienia oraz poszczególnych posiłków ustala dyrektor w porozumieniu 

z Radą Rodziców,
43

  i organem prowadzącym.
44

 Stawka żywieniowa jest regulowana w 

zależności od cen  rynkowych. 

7. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot kosztów za 

niewykorzystane posiłki w następnym miesiącu. 

 

§ 55 

 

1. Opłaty  za przedszkole dokonują rodzice na książeczkach opłat do dnia 8-go
45

 każdego 

 miesiąca. 

            Naliczeń dokonuje wicedyrektor. 

2. Rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty. 

3. Nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę. Decyduje 

data stempla pocztowego czy przelewu. 

4. Z wyżywienia  mogą korzystać wszyscy pracownicy przedszkola pod warunkiem pełnej 

            odpłatności 

      5.   Z wyżywienia mogą korzystać najbliżsi  członkowie rodzin pracowników przedszkola za 

            odpłatnością ustaloną przez dyrektora placówki, która wynosić będzie: dzienna stawka 

            żywieniowa obiadu dziecka mnożona przez współczynnik 1,6 i zwiększona o koszt   

            organizacji  wyżywienia. 

 
ROZDZIAŁ  VI 

 

 NAUCZYCIELE I  INNI  PRACOWNICY  PRZEDSZKOLA 
 

 

§ 56 

 

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwu nauczycieli 

zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań. 

2. W miarę możliwości, przy powierzeniu opieki nad oddziałem, dyrektor uwzględnia 

propozycje rodziców. 

3. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby 

nauczyciel prowadził swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu. 

 

§ 56 a 

 

    1.Nauczyciel obowiązany jest : 

1)rzetelnie realizować zadania związane  z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w 
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tym zadania związane z zapewnieniem  bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć 

organizowanych przez przedszkole, 

2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju, 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego, 

4) kształcić i wychowywać  dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka, 

5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą 

demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów.
46 

 

6) realizować zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i 

zainteresowania dzieci, 

7) przeprowadzać diagnozę przedszkolną w roku szkolnym poprzedzającym naukę w 

klasie I szkoły podstawowej.
47

 
 

 

 

§ 57 

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych jego opiece 

wychowanków. 

1) Do zadań nauczyciela w tym zakresie należy w szczególności: 

a) zapewnienie dzieciom ciągłego dozoru i opieki, 

b) dbanie o bezpieczny stan zabawek i sprzętu, 

c) ustalenie wspólnie z dziećmi zasad i norm obowiązujących w grupie, czuwanie nad 

ich przestrzeganiem, 

d) zapewnienie dzieciom pełnego bezpieczeństwa  podczas zabaw w ogrodzie w 

szczególności podczas korzystania z urządzeń ogrodowych, 

e) sprawdzanie stanu dzieci po wyjściu z sali po każdej sytuacji, gdy dzieci mają 

możliwość przebywania w gromadzie lub powód do odłączenia się od grupy, 

f) przemyślenie organizacji zajęć programowych pod kątem bezpieczeństwa w tym 

przewidzenie ewentualnego zagrożenia, 

g) przestrzeganie zasad odbierania dziecka z  przedszkola, 

h) odnotowywanie w zeszycie wyjść z dziećmi poza teren przedszkola, 

i) przestrzeganie regulaminu korzystania z ogródka przedszkolnego, 

j) przestrzeganie regulaminu organizacji wycieczek przedszkolnych, 

k) przestrzeganie zasad organizacji spacerów i wycieczek, 

l) przestrzeganie procedury wypadkowej: 

- natychmiastowe powiadomienie dyrektora, 

- zapewnienie dziecku udzielenia pierwszej pomocy, 

-zawiadomienie rodziców bądź opiekunów, 

-podjęcie środków zapobiegawczych.
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2. Współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania m. in.: 

1) informuje rodziców o realizowanych zadaniach wynikających z programu 

    wychowania w przedszkolu i planów pracy, 

2) udziela rodzicom rzetelnej informacji o postępie, rozwoju i zachowaniu dziecka; 

    przekazywanie informacji odbywa się według harmonogramu ustalonego dla każdej 

    grupy w wyznaczonym do tego celu pomieszczeniu, 

3) ustala z rodzicami wspólne kierunki działań wspomagających rozwój i wychowanie- 

    w szczególności z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych (dzieci zdolne, 
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    z   dysharmonią rozwojową, niepełnosprawne i z niedorozwojem umysłowym), 

4) udostępnia rodzicom wytwory działalności dzieci. 

 3.   Planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną w oparciu o zestaw programów  

       wychowania przedszkolnego oraz odpowiada za jej jakość m. in.: 

1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania, 

2) dąży do pobudzenia aktywności dzieci we wszystkich sferach ich rozwoju: społecznej, 

emocjonalnej, ruchowej i umysłowej, 

3) wspiera rozwój aktywności dziecka nastawionej na poznanie samego siebie oraz otaczającej 

rzeczywistości społeczno-kulturowej i przyrodniczej, 

4) stosuje zasadę indywidualizacji pracy, uwzględniając możliwości i potrzeby każdego 

dziecka, 

5) stosuje nowoczesne, aktywizujące metody pracy. 

   4.   Prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci, w tym przeprowadza diagnozę dzieci 5 i 6-letnich, w celu określenia 

stopnia gotowości szkolnej;
49

 
1) dokumentuje indywidualny rozwój dziecka we wszystkich sferach aktywności, 

2) prowadzi i dokumentuje pracę wyrównawczo -kompensacyjną w oparciu o zestaw zabaw, 

ćwiczeń stymulujących rozwój poszczególnych funkcji, dostosowany do indywidualnych 

potrzeb dziecka oraz stosując zasadę stopniowania trudności. 

               5.    Podnosi systematycznie swoją wiedzę i umiejętności poprzez m. in. 

1) zdobywanie dodatkowych kwalifikacji przydatnych do pracy w przedszkolu, 

2) udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, 

3) aktywny udział w WDN-ie i naradach Rady Pedagogicznej, 

4) samokształcenie, 

5) pomoc merytoryczną ze strony dyrektora, nauczyciela metodyka i innych specjalistów, 

6) wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. 

6.    Współpracuje ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- 

       pedagogiczną, zdrowotną i inną. 

7.    Dba o poszanowanie mienia społecznego, przestrzega dyscypliny pracy, bhp i p.poż. 

 8.  Opracowuje szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz 

       z zachowaniem proporcji zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu, zgodnie 

       z podstawą programową.
50

 

9.   Nauczyciel wybiera i przedstawia dyrektorowi program wychowania przedszkolnego w  

      celu jego dopuszczenia do użytku. 

9a. uchylony 

9b. uchylony   
51

   
10. Nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu wychowania przedszkolnego lub 

      programu nauczania. Procedurę wdrożenia opracowanego programu określają szczegółowe 

      przepisy. 

11. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za pełną realizację przydzielonych mu obowiązków. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania innych zadań zleconych przez dyrektora 

      związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo – wychowawczego. 

13. Szczegółowy zakres czynności nauczyciela opracowuje dyrektor przedszkola na podstawie 

      statutu. 

14. Nauczyciele wchodzą w skład zespołów zadaniowych, które działają w oparciu o 

      opracowane  harmonogramy swojego działania oraz badają efekty  pracy zespołowej.
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§ 58 
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 1.Do podstawowych zadań nauczania – katechety należy: 

 1) realizowanie programu zatwierdzonego przez właściwe władze kościelne, 

 2) kształtowanie osobowości dziecka respektując chrześcijański system wartości, 

 3) wychowanie dzieci w duchu dawania świadectwa prawdzie, 

 4) podejmowanie twórczych działań na rzecz przemiany duchowej dzieci, 

kształtowanie u dzieci odpowiedzialności za siebie, drugiego człowieka i wspólnotę 

 kościoła oraz wrażliwości na ludzką krzywdę, 

 5) głoszenie słowa bożego. 

 

 

§ 59 

 1.W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi 

 posiadającymi wady wymowy  na podstawie decyzji wydanej przez dyrektora. 

 

§ 60 

 

 1. Dyrektor i nauczyciele współpracują z rodzicami w celu stworzenia jak najlepszych 

warunków rozwoju dzieci, ujednolicenia procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz 

podwyższenia poziomu pracy przedszkola, w szczególności organizują: 

1) zebrania ogólne rodziców – na początku roku szkolnego oraz dodatkowo w miarę 

potrzeb,  

2) zebrania grupowe - co najmniej 2 razy w roku 

3) konsultacje indywidualne, z inicjatywy nauczycieli lub rodziców - systematycznie, w 

miarę potrzeb, 

4) zajęcia otwarte dla rodziców - co najmniej 2 razy w roku, 

5) uroczystości i imprezy okolicznościowe z udziałem dzieci, rodziców oraz najbliższych 

członków rodziny - wg harmonogramu, 

6) „kąciki dla rodziców” z aktualnymi informacjami o działalności placówki, 

realizowanych zadaniach, tematach kompleksowych i innych wydarzeniach – na 

bieżąco, 

7) spotkania ze specjalistami i zaproszonymi gośćmi . 

                 2.  Dyrektor i nauczyciele zasięgają opinii rodziców w różnych sprawach dotyczących 

oddziału i przedszkola. 

 

 

§ 61 

 

1. Pracownicy przedszkola są zobowiązani do przestrzegania tajemnicy służbowej, do nie 

ujawniania danych stanowiących dobra osobiste dziecka i ich rodziców. 

 

 

§ 62 

 

1. Przedszkole współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną, w tym: 

1) sporządza opinię o dziecku kierowanym do badań,  

2) kieruje wychowanków na badania psychologiczno- pedagogiczne, 

3) realizuje orzeczenia i wskazania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. 

2. Współpracuje z innymi specjalistami, zwłaszcza: 

1)  współpracuje z lekarzem i pielęgniarką, 

2)  prowadzi oświatę zdrowotną, 

3)  pomaga rodzicom w kierowaniu dzieci do poradni specjalistycznych, 



4)  organizuje narady szkoleniowe z udziałem specjalistów, 

5)  organizuje spotkania i konsultacje ze specjalistami,, 

6) organizuje w miarę możliwości zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów. 

 

 3.   Przedszkole organizuje i udziela dzieciom pomoc psychologiczno- pedagogiczną. 

4. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna, o której mowa w ust. 3, polega na 

rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka. 

5. Zasady organizowania i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej określają 

odrębne przepisy.
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§ 63 

 

1. Przedszkole zatrudnia innych pracowników administracyjno-obsługowych, są nimi: 

1) pomoce wychowawcze, 

2) woźne oddziałowe, 

3) szef kuchni, 

4) pomoce kuchenne, 

5) konserwator 

6) intendent. 

2. Pracownicy administracyjno-obsługowi współuczestniczą w procesie wychowawczo-

opiekuńczym m. in. poprzez 

1) troskę o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w 

przedszkolu, 

2) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i 

poszanowanie ich godności osobistej, 

3) usuwanie lub zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wplyw na 

bezpieczeństwo dzieci. 

3. Do obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych przedszkola należy: 

1) dbanie o czystość i higienę pomieszczeń oraz otoczenia przedszkola, 

2) przestrzeganie przepisów bhp i przeciw pożarowych, 

3) odpowiedzialność za powierzony sprzęt i narzędzia pracy, 

4) przestrzeganie dyscypliny pracy, 

5) dbanie o zabezpieczenie budynku przed kradzieżą. 

4. Pracownicy zobowiązani są do wykonania innych czynności zleconych przez dyrektora, 

wynikających z organizacji placówki. 

5. Szczegółowy zakres obowiązków poszczególnych pracowników określa dyrektor w 

przydziale czynności na kolejny rok szkolny. 

 

§ 64 

 

1. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne 

przepisy. 

2. Zatrudnienie osób realizujących zajęcia dodatkowe odbywa się na podstawie Kodeksu 

Pracy. 
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ROZDZIAŁ  VII 

 

PRAWA  I  OBOWIĄZKI  DZIECI 

 

 

 

§ 65 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo podczas pobytu w przedszkolu oraz 

wszystkich zajęć organizowanych poza przedszkolem: 

1) zapewnia stałą opiekę podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz zajęć organizowanych 

poza terenem przedszkola, 

2) uczy zasad bezpiecznego zachowania i przestrzegania higieny, 

3) stwarza atmosferę akceptacji, 

4) zapewnia organizację wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami. 

2. Rodzice dzieci są odpowiedzialni za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z 

przedszkola do domu. 

 

§ 66 

 

1. Dziecko ma prawo do realizacji swoich praw zgodnie z „Konwencją Praw Dziecka” i 

„Konwencją Praw Człowieka” a w szczególności: 

1)właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo- wychowawczo-dydaktycznego 

zgodnego z zasadami higieny pracy umysłowej, 

2)ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz 

ochrony i poszanowania jego godności osobistej. 

3) do podmiotowego i życzliwego traktowania, m. in.: 

a) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje, 

b) akceptacji takim jakie jest, 

c) własnego tempa rozwoju, 

d) kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi, 

e) zabawy i wyboru towarzysza zabaw, 

f) snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone, a nie „snu na rozkaz”, 

g) jedzenia i picia, gdy jest głodne i spragnione przy równoczesnym prawie do nauki 

regulowania własnych potrzeb zgodnie z obowiązującymi zasadami, 

h) zdrowego i smacznego jedzenia. 

2. Dziecko 6-letnie i 5-letnie
54

 ma prawo do bezpłatnego transportu i opieki w czasie 

przewozu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego lub zwrot 

kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli droga  

dziecka z domu do najbliższej placówki przekracza 3 km. 

 

§ 67 

 

1. Dziecko w przedszkolu ma obowiązek: 

1) szanowania wytworów innych dzieci, 
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2) podporządkowania się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego, 

3) przestrzegania zasad higieny osobistej. 

 

 

 

§ 68 

 

1. Dyrektor w drodze decyzji może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku: 

1) systematycznego zalegania z opłatami  za pobyt dziecka w przedszkolu, gdy warunki 

materialne rodziny nie upoważniają do korzystania z zapomóg i zwolnień, 

2) dłuższej (co najmniej miesięcznej) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka, po 

uprzednim powiadomieniu rodziców, 

3) uzyskania opinii specjalisty stwierdzającej, że dziecka nie może przebywać w grupie 

dzieci zdrowych, w oddziale ogólnodostępnym, 

4) negatywnych zachowań dziecka, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia innych, 

gdy zastosowane formy pomocy nie dały pożądanych zmian w jego zachowaniu- na 

podstawie podjętej uchwały przez Radę Pedagogiczną, 

5) w innych, szczególnych przypadkach na wniosek Rady Pedagogicznej lub Rady 

Rodziców. 

2. Skreślenie dziecka z listy wychowanków przebiega z zachowaniem następującej procedury: 

1) powiadomienie rodziców na piśmie o zaistniałym problemie, 

2) próby rozwiązania problemu przedszkola z rodzicami, 

3) zasięgnięcie opinii specjalistycznej. 

3. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków  dyrektor przekazuje rodzicom na 

piśmie. 

4. Dyrektor informuje rodziców o możliwości bezpłatnego realizowania przez dziecko 6-letnie 

i 5-letnie
55

 obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, uzgadnia z rodzicami 

sposób jego realizacji. 

 

 
 

 

ROZDZIAŁ  VIII 

 

 PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

       (PRAWNYCH OPIEKUNÓW) 

 

 

§ 69 

 

 1.  Rodzice mają prawo do: 

1) znajomości zadań wynikających z Koncepcji Pracy Przedszkola
56

 oraz z programu 

wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, 

2) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju, 

3) uzyskania informacji podnoszących ich wiedzę psychologiczno- pedagogiczną,  wsparcie 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu 

umiejętności wychowawczych w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń,
57

 
4) pomocy w kontaktach ze specjalistami: psychologiem, logopedą, 
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5) wyboru rodzaju zajęć, w których dziecko ma uczestniczyć spośród oferty proponowanej 

przez przedszkole oraz proponować wprowadzenie innych zajęć, ich realizacja uzależniona 

jest od ilości zgłoszonych dzieci, 

6) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,zgłaszania uwag i propozycji dotyczących 

organizacji pracy przedszkola, 

7) stałych spotkań z nauczycielem w celu wymiany informacji na tematy wychowawczo – 

dydaktyczne, 

8) aktywnego włączania się w życie przedszkola, 

9) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i 

rodziców, 

10) uzgadniania kierunku oddziaływań wychowawczych z nauczycielem, 

11) rodzice (prawni opiekunowie) jako ustawowi przedstawiciele prawni dziecka, mogą 

występować w jego imieniu do Dyrektora Przedszkola w obronie jego praw, w przypadku, 

jeśli takie zostały naruszone. 

 2. Obowiązkiem rodziców (prawnych opiekunów) jest: 

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka, mającej wpływ na jego 

bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie, 

2) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczych, 

3) przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola, rodzice mogą upoważnić na piśmie 

do odbioru dziecka inne osoby, które mają zdolność do czynności prawnych (ukończony 18 

rok życia), 

4) terminowe wnoszenie opłat za pobyt dzieci w przedszkolu według wysokości i zasad 

ustalonych przez organ prowadzący, 

5)zapewnienie opieki dzieciom we własnym zakresie podczas przerwy letniej,  

6)troszczenie się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka i przygotowanie go do życia w 

społeczeństwie, 

7) przyprowadzanie do przedszkola dzieci zdrowych; do przedszkola nie będą przyjmowane 

dzieci, które uległy wypadkowi lub zdarzeniu, czego następstwem jest widoczne 

uszkodzenie ciała (złamanie, stłuczenie, pęknięcie kości), 

8) przestrzeganie czasu pracy przedszkola, w przypadku pozostania dzieci po określonej w 

organizacji pracy przedszkola godzinie, kosztami sprawowania opieki zostają obciążeni 

rodzice, 

9) rodzice dziecka 6-letniego i 5-letniego
58

 podlegającego obowiązkowemu rocznemu 

przygotowaniu przedszkolnemu zobowiązani są do: 

a)  dopełnienia  czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub 

oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole, 

b) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia.
59

 

10) Rodzice dzieci 6-letnich i 5-letnich
60

 zobowiązani są do telefonicznego bądź 

indywidualnego usprawiedliwienia nieobecności dziecka  na zajęciach edukacyjnych 

trwającej powyżej 5 dni w terminie do 7 dni a przypadku pozostałych dzieci  

zgłoszenia nieobecności trwającej powyżej 1 miesiąca.
61

 

11) Niespełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt 9, podlega egzekucji w trybie 

przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
62

 

12) Przez niespełnienie obowiązku o którym mowa w § 69 ust.2 pkt 9 należy rozumieć 

          nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie 1 miesiąca co najmniej  50% obowiązkowych 
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            zajęć edukacyjnych w przedszkolu.
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ROZDZIAŁ  IX 

 

 

SZCZEGÓŁOWE  ZASADY  REKRUTACJI  DZIECI  DO  PRZEDSZKOLA 
 

§ 70 

 

1. Dziecko w wieku 6 lat i 5 lat
64

 obowiązane jest odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 

w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym przy szkole podstawowej. 

2. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem roku 

szkolnego, w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat lub 5-lat.
65

 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego, są 

zobowiązani do zgłoszenia do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole 

podstawowej oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia. 

4. uchylony 

      5.   uchylony
66

 

§ 71 

 

1. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor 

szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

2. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 

obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim i 

pięcioletnim
67

 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego 

przedszkola lub oddziału przedszkolnego umożliwiającego dzieciom spełnienie obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego, albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna 

środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice środkami 

komunikacji publicznej. 

 

 

§ 72 

 

1. Przedszkole  prowadzi rekrutację dzieci do przedszkola na zasadach powszechnej 

dostępności. 

2. Informacja o zapisach do przedszkola ogłaszana jest w formie: 

1) oferty umieszczonej w widocznym miejscu w przedszkolu, 

2) rozplakatowanie na tablicach miejskich, 

3) notatki informacyjnej w mediach lokalnych. 

 

§ 73 
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1. Uchylony 
68

 
§ 74 

 

1. Uchylony
69

 
 

2. Komisja rekrutacyjna prowadzi stosowną dokumentację swojej działalności. 

 

§ 75 

 

1. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci sukcesywnie w 

ciągu całego roku. 

 

§ 76 

 

1. Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej 

w przypadku: 

       1)nie zgłoszenia się dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola bez usprawiedliwienia 

          po upływie 14 dni, 

         2)nie  usprawiedliwienia   nieobecności    dziecka w   przedszkolu trwającej 1 miesiąc, 

         3)nieterminowego wnoszenia opłat za przedszkole przez rodziców dziecka, 

         4)zatajenie przez rodziców zgłaszających dziecko do przedszkola jego niepełnosprawności 

            lub  zaburzeń emocjonalno - społecznych, uniemożliwiających pobyt dziecka w 

            przedszkolu. 

 

 

 

ROZDZIAŁ  IX 

 

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSZKOLA 

 

 

§ 77 

 

1. Obsługę finansową przedszkola prowadzi Centrum Administracyjne Szkół w Suchej 

Beskidzkiej na podstawie zawartego porozumienia. 

2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. 

 

 

 

 

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 

 

§ 78 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

§ 79 

 

1. Dzieci nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w przedszkolu na 
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warunkach dotyczących obywateli polskich. 

 

 

§ 80 

1. Działalność związków zawodowych na terenie przedszkola określa ustawa o związkach 

zawodowych. 

 

 

 

§ 81 

 

1. Przedszkole używa pieczęci w brzmieniu: 

1) pieczęć podłużna: 

                Miejskie Przedszkole Samorządowe 

                ul. Mickiewicza 23 

                34-200 Sucha Beskidzka 

                tel. 033 874 20 47 

                NIP  552-14-97-342   Regon   357 185 738 

 

§ 82 

 

1. Likwidacja przedszkola należy do kompetencji Gminy. 

1) Dokumentację zlikwidowanego przedszkola przekazuje się organowi prowadzącemu, z 

wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania ,w terminie jednego miesiąca od dnia 

zakończenia likwidacji. 

                      2) Dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanego przedszkola przekazuje się organowi 

                      sprawującemu nadzór pedagogiczny, w terminie jednego miesiąca od dnia zakończenia 

                      likwidacji. Po zakończeniu likwidacji wpis do ewidencji ulega wykreśleniu.
70

 

 

2. O decyzji dotyczącej likwidacji placówki organ prowadzący jest zobowiązany co najmniej  

na 6 miesięcy przed terminem likwidacji zawiadomić rodziców oraz właściwego kuratora 

oświaty. 

3. Likwidacja placówki może nastąpić z końcem roku szkolnego. 

 

                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sucha Beskidzka 07.03.2014 r. 
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