Załącznik do uchwały
Nr VIII/79/2007
Rady Gminy Gniewino
z dnia 30 marca 2007r.

STATUT SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA
W GNIEWINIE
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1
1. Przedszkole nosi nazwę: Samorządowe Przedszkole w Gniewinie i w dalszej części

statutu zwane jest Przedszkolem.
2. Nazwa Przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być
używany skrót nazwy.
3. Siedziba Przedszkola mieści się przy ul. Pomorskiej 67, 84-250 Gniewino.
4. Przedszkole jest placówką oświatowo – wychowawczą działającą jako jednostka
budżetowa.
5. Przedszkole działa w obwodzie ustalonym przez organ prowadzący.
§2
Podstawą prawną działania przedszkola są zapisy:
1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z
2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami);
2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r.
Nr 256 , poz. 2572 ze zmianami);
3) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005r. Nr 249,
poz. 2104 );
4) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U .z 2001
Nr 61 poz.624 ze zmianami);
5) uchwały Nr VIII/78/2007 Rady Gminy Gniewino z dnia 30 marca 2007 r. w sprawie
wyłączenia publicznego Samorządowego Przedszkola w Gniewinie z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Gniewinie oraz rozwiązania Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Gniewinie.
§3
1. Organem prowadzącym Przedszkole jest Rada Gminy Gniewino, do właściwości której

należy tworzenie, likwidacja, reorganizacja Przedszkola oraz wyposażanie go w majątek.
2. Organem sprawującym nad Przedszkolem nadzór pedagogiczny jest Pomorski Kurator

Oświaty.
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§4
1. Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku. Dzienny czas pracy Przedszkola

ustalany jest z organem prowadzącym na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych
potrzeb środowiska.
2. Terminy przerw w pracy Przedszkola ustalane są z organem prowadzącym i zatwierdzone
są w arkuszu organizacji pracy Przedszkola na dany rok szkolny.
3. W Przedszkolu istnieje możliwość korzystania z posiłku.
4. Koszty wyżywienia dziecka w Przedszkolu w pełni pokrywane są przez rodziców bądź
opiekunów.
5. Stawki odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu ustala Rada Gminy w Gniewinie.
6. Ustalone stawki odpłatności oraz ich zmiana, podlegają ogłoszeniu na terenie
Przedszkola.
7. W przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu opłata stała nie podlega zwrotowi, zaś
zwracana jest dzienna stawka żywieniowa pomnożona przez liczbę dni nieobecnych z
wyjątkiem pierwszego dnia nieobecności bez względu na powód tejże nieobecności.
8. Z wyżywienia mogą również korzystać pracownicy i personel kuchni, wnosząc opłatę w
wysokości ustalonej stawki.
9. W Przedszkolu dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych. Uczęszczanie
dziecka na te zajęcia zależy od dobrowolnej decyzji rodziców. Zajęcia te finansowane są
w całości przez rodziców.
10. Terminy zajęć dodatkowych, wysokość i zasady opłat podawane są na pierwszym
zebraniu inaugurującym rok szkolny.
II. CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA
§5
1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej podstaw

programowych.
2. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz
wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
3. Celem przedszkola jest:
1) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych
warunków dla prawidłowego rozwoju,
2) stymulowanie rozwoju dzieci,
3) kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci wobec siebie, innych ludzi i otaczającego
ich świata,
4) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
5) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
§6
1. Do zadań przedszkola należą:
1) przygotowanie dzieci do nauki w szkole,
2) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz
rozwijanie ich sprawności ruchowej,
3) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi
uczuciowej z rodziną,
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4) nabywanie przez dzieci kompetencji językowej, a w tym nabywanie umiejętności

czytania i kreślenia symboli graficznych,
5) integrowanie treści edukacyjnych,
6) wdrażanie paradygmatu edukacyjnego określanego jako podejście sytuacyjne,
7) wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci z wykorzystaniem ich własnej
inicjatywy,
8) współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną w celu udzielania dzieciom
pomocy specjalistycznej,
9) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
10) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej.
2. Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty na wniosek rodziców Przedszkole organizuje dla
dzieci nieodpłatne lekcje religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające na religię mają
zapewnioną opiekę nauczyciela.
§7
1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:
1) każda grupa wiekowa powierzona jest opiece jednej lub dwóch nauczycielek,
2) w trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka
nauczycielki oraz dodatkowo na każde 10 dzieci jednej osoby dorosłej,
3) w grupie najmłodszej zatrudnia się osobę jako pomoc.
2. Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy
Społecznej o przyznanie pomocy stałej bądź doraźnej dzieciom z rodzin będących w
trudnej sytuacji materialnej.
3. W sprawowaniu opieki nad wychowankami, konieczne jest przestrzeganie przez rodziców
i opiekunów obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
4. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu.
§8
1. Dyrektor powierza każdy oddział opiece jednej lub dwóch nauczycielek pracujących w

układzie godzin podanych w arkuszu organizacyjnym.
2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności wskazane jest, by
nauczycielka prowadziła swój oddział przez wszystkie lata pobytu dzieci w przedszkolu.
III. ORGANY PRZEDSZKOLA
§9
Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty organami Przedszkola są:
1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
§ 10
1. Dyrektor kieruje i ponosi odpowiedzialność za całokształt pracy dydaktyczno-

wychowawczej, opiekuńczej, administracyjno-gospodarczej Przedszkola, w tym w
szczególności:
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1) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i

pracowników nie będących nauczycielami,
2) kieruje pracami Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący,
3) kieruje działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola,
4) sprawuje nadzór pedagogiczny nad nauczycielami,
5) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki do ich harmonijnego
rozwoju psychofizycznego,
6) dysponuje środkami finansowymi Przedszkola określonymi w planie finansowym i
ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
7) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Przedszkola, zatrudnia i
zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników,
8) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym
pracownikom Przedszkola w porozumieniu z zakładową organizacją związkową,
9) reprezentuje placówkę na zewnątrz.
2. Szczegółowy tryb powołania oraz odwołania dyrektora określają odrębne przepisy.
3. Dyrektora podczas jego nieobecności w placówce może zastępować wyznaczony przez
niego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną nauczyciel Przedszkola. Funkcja ta
sprawowana jest społecznie.
§ 11
1. Rada Pedagogiczna jest wewnętrznym organem kolegialnym Przedszkola, powołanym do

rozpatrywania, oceniania i rozstrzygania spraw związanych z całokształtem jej statutowej
działalności, zwłaszcza związanych z nauczaniem, wychowaniem i działalnością
opiekuńczą.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni Przedszkola.
3. W zebraniach mogą uczestniczyć z głosem doradczym inne osoby zaproszone w imieniu
Rady Pedagogicznej przez jej przewodniczącego.
4. Zasady organizacji pracy Rady Pedagogicznej oraz zakresu i form jej działania określa
regulamin pracy Rady Pedagogicznej.
§ 12
1. Rada Rodziców wybierana jest celem zapewnienia zorganizowanego współdziałania

rodziców w realizacji zadań opiekuńczo – wychowawczych Przedszkola.
2. Członkowie Rady Rodziców wybierani są podczas zebrania spośród przedstawicieli
rodziców poszczególnych oddziałów Przedszkola w głosowaniu jawnym, zwykłą
większością głosów.
3. Organizację i zakres działalności Rady Rodziców określa jej Regulamin.
§ 13
1. Organy Przedszkola współdziałając ze sobą:

1) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w
ramach swoich kompetencji określonych ustawą,
2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.
2. Współdziałanie organów Przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków
rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu jakości pracy placówki.
3. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki i kształcenia dzieci.
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4. Nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielają rzetelnych informacji na temat

dziecka, jego zachowania i rozwoju.
5. Zebrania ze wszystkimi rodzicami organizowane są w miarę potrzeb bieżących, lecz nie
rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym.
6. Rodzice mają prawo znać zadania wynikające z rocznego planu pracy Przedszkola oraz
znać tematy planów miesięcznych w danym oddziale.
7. W sprawach spornych organy Przedszkola spotykają się ze sobą w celu wypracowania
wspólnego stanowiska.
IV. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 14
1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci

zgrupowanych wg zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności.
2. Liczba dzieci w oddziale nie powinna przekraczać 25.
§ 15
Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza w Przedszkolu prowadzona jest na
podstawie:
1) podstaw programowych opracowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i
Sportu,
2) programu wychowania w Przedszkolu, wybranego z zestawu programów przez Radę
Pedagogiczną.
§ 16
1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym

określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora.
2. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole w porozumieniu z organem

sprawującym nadzór pedagogiczny.
3. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się w szczególności:
1) czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska
kierownicze,
3) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ
prowadzący Przedszkole,
4) terminy przerw w pracy Przedszkola.
§ 17
1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających,
nauki języka obcego, nauki religii i 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.
3. Pobyt dziecka w Przedszkolu nie powinien przekroczyć 8,5 godziny dziennie.
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4. W przypadku pobytu dziecka w przedszkolu w czasie dłuższym niż przewiduje ust. 3,

rodzice ponoszą dodatkowe koszty związane z zapewnieniem dziecku opieki. Zasady
odpłatności ustala Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców i
podaje na pierwszym zebraniu z rodzicami w nowym roku szkolnym.
§ 18
1. Organizację pracy w ciągu dnia określa dostosowany do założeń programowych ramowy

rozkład dnia, ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z
uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców
(prawnych opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono
opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z
uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 19
1. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
1) 2 sale przedszkolne dziennego pobytu dzieci,

2.

3.
4.

5.

2) szatnię,
3) kuchnię,
4) sanitariaty,
5) pomieszczenia administracyjno – gospodarcze.
Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio
dobranymi urządzeniami dostosowanymi do ich wieku.
Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy
codzienny pobyt dzieci w ogrodzie.
Wychowankowie Przedszkola ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Opłatę z tytułu ubezpieczenia uiszczają rodzice (opiekunowie) we wrześniu, na początku
każdego roku szkolnego.
V. ZASADY PRZYJMOWANIA DZIECI DO PRZEDSZKOLA
§ 20

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci od 3 do 6 lat.
2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może

uczęszczać do Przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w
którym kończy 10 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do Przedszkola może uczęszczać dziecko,
które ukończyło 2,5 roku.
4. Dzieci niepełnosprawne mogą być przyjęte do Przedszkola za zgodą Dyrektora na
podstawie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
5. Liczbę miejsc w Przedszkolu ustala organ prowadzący.
§ 21
1. Podstawą ubiegania się o przyjęcie dziecka do przedszkola jest prawidłowo wypełniona

„Karta zgłoszenia dziecka”, złożona u Dyrektora przez rodziców (opiekunów).
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2. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje Dyrektor. W przypadku gdy liczba dzieci

3.
4.

5.

6.

7.
8.
9.
10.

11.

zgłoszonych jest większa od liczby miejsc w Przedszkolu, Dyrektor powołuje komisję
rekrutacyjną.
W skład komisji rekrutacyjnej wchodzi: Dyrektor jako przewodniczący, przedstawiciel
Rady Rodziców oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej.
Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest według następującego harmonogramu:
1) od 1 do 30 kwietnia - przyjmowanie zgłoszeń dzieci na podstawie kart wydawanych w
Przedszkolu,
2) do 30 maja wywieszenie w miejscu dostępnym dla rodziców listy dzieci przyjętych do
Przedszkola.
W przypadku nie przyjęcia dziecka do Przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) mają
prawo odwołania się na piśmie do Dyrektora w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników
rekrutacji dzieci.
O wyniku odwołania Dyrektor zawiadamia zainteresowanych w terminie 14 dni od daty
wywieszenia listy dzieci przyjętych do Przedszkola.
Decyzja Dyrektora ma charakter ostateczny.
Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do przedszkola zobowiązani są
corocznie składać kartę zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
Przy kwalifikowaniu dziecka określa się czas jego pobytu w Przedszkolu.
W pierwszej kolejności przyjmowane są do Przedszkola dzieci matek i ojców samotnych,
z rodzin zastępczych, rodziców pracujących zawodowo oraz dzieci już do Przedszkola
uczęszczające.
Decyzje komisji są protokołowane. Protokoły wraz z kartami zgłoszenia znajdują się w
kancelarii Przedszkola.
§ 22

1. Dyrektor ma prawo, po podjęciu uchwały przez Radę Pedagogiczną, skreślić dziecko z

listy wychowanków Przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za okres co najmniej dwóch miesięcy,
2) nieuczęszczania dziecka do Przedszkola bez uzasadnionej przyczyny przez okres
dwóch tygodni,
3) ukrycia przy zgłaszaniu dziecka do Przedszkola choroby, która uniemożliwia pobyt
dziecka w grupie ogólnodostępnej,
4) braku przystosowania się dziecka do grupy, powodującym zagrożenie bezpieczeństwa
własnego i innych dzieci,
5) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu
i Regulaminu Przedszkola.
2. Skreślenia dziecka z listy wychowanków dokonuje się po uprzednim pisemnym
powiadomieniu rodziców (opiekunów).
VI. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 23
1. Dziecko w Przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w

szczególności prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
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2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
2. Dziecko w Przedszkolu ma obowiązek:
1) przestrzegać norm i zasad ustalonych w Przedszkolu,
2) szanować prawa innych dzieci.
VII. RODZICE
§ 24
1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
3) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub upoważnienie innej osoby,
która zapewni dziecku pełne bezpieczeństwo,
5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w Przedszkolu,
6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, niezwłoczne
zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju
Przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu trudności
wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji
pracy Przedszkola,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi
prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje
przedstawicielstwa lub Radę Rodziców.
§ 25
Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze
organizowane są w przedszkolu 2 razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców
lub nauczycieli.
§ 26
1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego
rozwoju.
2. Formy współpracy Przedszkola z rodzicami:
1) zebrania grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z Dyrektorem, nauczycielem,
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3) zajęcia otwarte,
4) imprezy okolicznościowe.
VIII. NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA
§ 27
1. W Przedszkolu zatrudnieni są: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracyjni,

pracownicy obsługi. Liczbę pracowników określa się w arkuszu organizacyjnym.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników określają
odrębne przepisy.
§ 28
1. Nauczyciel odpowiada przede wszystkim za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu

wychowanków, a ponadto w szczególności:
1) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci i ich zdolności, zainteresowania, dąży do

pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej aktywizacji dzieci poprzez
wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
2) wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznawanie samego
siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno-kulturalnej i przyrodniczej, wzbogaconej
o zasób jego własnych doświadczeń,
3) planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość,
4) prowadzi dokumentację swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej; jej przebieg
odnotowuje w dzienniku zajęć przedszkola, który zobowiązany jest prowadzić,
5) prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb
rozwojowych dzieci oraz dokumentuje te obserwacje,
6) otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody i formy
pracy do jego możliwości, zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego
podejścia do dziecka,
7) współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
opiekę zdrowotną i inną,
8) współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczoedukacyjnych.
2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej
ze strony Dyrektora, doradcy metodycznego i Rady Pedagogicznej.
3. Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze nie może przekraczać 40
godzin tygodniowo. W ramach tego czasu nauczyciel zobowiązany jest prowadzić:
1) zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze prowadzone z dziećmi,
2) inne czynność wynikające z zadań statutowych Przedszkola,
3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i
doskonaleniem zawodowym.
§ 29
Zadania innych pracowników Przedszkola określają zakresy obowiązków opracowane przez
Dyrektora dla poszczególnych stanowisk. Należą do nich zakresy czynności:
1) intendentki,
2) kucharki,
3) pomocy kuchennej,
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4) woźnej ,
5) dozorcy-konserwatora,
6) pomocy nauczycielki.
§ 30
Do obowiązków intendentki należy:
1) sprawowanie opieki nad sprzętem kuchennym Przedszkola,
2) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i
sprzętu Przedszkola (remonty, prace konserwacyjne),
3) zaopatrywanie Przedszkola w żywność, sprzęt i środki czystości,
4) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom
i personelowi,
5) sporządzanie jadłospisów,
6) uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w
posiedzeniach Rady Pedagogicznej,
7) prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
8) zbieranie co miesiąc odpłatności za Przedszkole od rodziców,
9) systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki,
10) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora, wynikających z
organizacji pracy w placówce.
§ 31
Do obowiązków kucharki należy:
1) punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków,
2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach
żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie,
3) utrzymywanie w stanie używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbanie o
czystość pomieszczeń kuchennych,
4) branie udziału w ustalaniu jadłospisów,
5) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora, wynikających z
organizacji pracy w placówce.
§ 32
Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
1) pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków,
2) utrzymywanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,
3) załatwianie zleconych czynności związanych z zakupem i dostarczaniem produktów,
4) wykonywanie innych czynności poleconych przez Dyrektora, wynikających z
organizacji pracy w placówce.
§ 33
Do obowiązków woźnej należy:
1) utrzymywanie idealnej czystości w wyznaczonych pomieszczeniach poprzez
codzienne ścieranie na wilgotno mebli, parapetów, podłóg itp.,
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2) mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek itp. dwa razy w ciągu dnia oraz
3)

4)
5)

6)
7)
8)
9)

dezynfekowanie tak, by nie było zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci,
mycie okien w wyznaczonych pomieszczeniach cztery razy w roku,
przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich wg receptury, zachowanie właściwej
kultury i estetyki posiłków,
zmienianie pościeli raz na trzy tygodnie, zmienianie ręczników i obrusów raz w
tygodniu,
pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
dbanie o życie i bezpieczeństwo dzieci, niesienie natychmiastowej pomocy doraźnej,
dbanie o majątek Przedszkola, utrzymywanie go w należytej sprawności użytkowej i
estetycznej,
wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora i nauczycielki, wynikających z
organizacji pracy w placówce.
§ 34

Do obowiązków dozorcy-konserwatora należy:
1) codzienne otwieranie i zamykanie Przedszkola,
2) strzeżenie mienia Przedszkola,
3) utrzymywanie czystości na powierzonym jego opiece placu przedszkolnym oraz w
pomieszczeniach gospodarczych,
4) dokonywanie wszelkich napraw zleconych przez Dyrektora i nauczycielki,
dotyczących sprzętu znajdującego się w Przedszkolu i na placu zabaw,
5) zgłaszanie Dyrektorowi usterek sprzętu, który jest tak uszkodzony, że może zagrażać
bezpieczeństwu dzieci, usuwanie takiego sprzętu z terenu Przedszkola,
6) codzienne sprzątanie chodnika, a w okresie zimy odśnieżanie chodników przyległych
do budynku Przedszkola, opróżnianie pojemników na śmieci,
7) uczestniczenie w większych zakupach, takich jak np. naczynia kuchenne, artykuły
papiernicze, artykuły chemiczne i spożywcze,
8) dokonywanie bieżących napraw sprzętu i urządzeń,
9) wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora, wynikających z organizacji
placówki.
§ 35
Wszystkich pracowników obowiązuje:
1) regularne i punktualne przychodzenie do pracy, potwierdzanie obecności w pracy
podpisem na liście obecności,
2) w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inna ważną
okolicznością, zgłoszenie tego faktu Dyrektorowi w ciągu 24 godzin,
3) dokonywanie w określonym terminie wyznaczonych badań kontrolnych,
4) kulturalne i taktowne zachowywanie się w każdej sytuacji, dbanie o dobre imię
Przedszkola,
5) przestrzeganie przepisów bhp i p.poż,
6) uczestniczenie w zebraniach i naradach.
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IX. ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 36
1. Przedszkole jest jednostką budżetową, która swoje wydatki pokrywa z budżetu Gminy

Gniewino.
2. Podstawą gospodarki finansowej Przedszkola jest roczny plan finansowy, którego projekt
przygotowuje Dyrektor. Plan finansowy zatwierdza Wójt Gminy Gniewino.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 37
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.
3. Pieczęcie używane są na podstawie odrębnych przepisów.
§ 38
1. Zapisy niniejszego statutu obowiązują pracowników Przedszkola, dzieci i ich rodziców

(prawnych opiekunów).
2. Statut jest dostępny w Przedszkolu.

§ 39
1. Zmiany w niniejszym statucie uchwala Rada Pedagogiczna zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady, po wcześniejszym
uzyskaniu opinii Rady Rodziców.
2. Wnioski o dokonanie zmian w statucie może składać każdy organ Przedszkola.
3. Wnioski, o których mowa w ust. 2 powinny zawierać propozycje zmian.
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