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Tekst jednolity ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2156) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z ) z 

późniejszymi zmianami. 
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Rozdział I 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1 

 

1. Adres oddziału przedszkolnego: 

Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Adama Mickiewicza, 

ul. 10 Lutego 18,  

08 – 110 Siedlce, 

nr tel. (025) 794-33-91 

2. Nazwa używana w pełnym brzmieniu: 

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza  

w Siedlcach 

3. Liczbę oddziałów ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym. 

4. Oddział Przedszkolny jest przedszkolem publicznym, tzn. prowadzi bezpłatne 

nauczanie i wychowanie, na podstawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego określonej rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej. 

 

 

Rozdział II 

CELE I ZADANIA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 2 

 

1. Oddział przedszkolny realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie 

oświaty oraz z aktów wykonawczych do tej ustawy, w tym w szczególności z podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego.  

2. Celem oddziału przedszkolnego jest: 

a) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im bezpieczeństwa oraz optymalnych 

warunków dla prawidłowego ich rozwoju, 

b) stymulowanie rozwoju wychowanka, 
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c) kształtowanie i rozwijanie aktywności dziecka wobec siebie, innych ludzi 

i otaczającego go świata, 

d) współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych, 

e) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej.  

f) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno –pedagogicznej, w tym logopedycznej 

poprzez: 

 prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości 

i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,   

 informowanie rodziców o zauważonych deficytach rozwojowych dziecka oraz 

prowadzenie dla nich konsultacji i porad z zakresu pomocy w edukacji dziecka,  

 organizowanie specjalistycznych zajęć korekcyjno - kompensacyjnych dla dzieci            

z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi,     

 organizowanie specjalistycznych zajęć logopedycznych dla dzieci z 

zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz 

utrudniają naukę, 

 współpracę z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i innymi poradniami 

specjalistycznymi,      

 indywidualizowanie pracy z dzieckiem wymagającym pomocy,   

 wspieranie dzieci z uzdolnieniami,      

 przeprowadzenie badania gotowości szkolnej dziecka; 

3. Do zadań oddziału przedszkolnego należy: 

a) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa 

oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej, 

b) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi 

uczuciowej z rodziną, 

c) nabywanie przez dziecko kompetencji językowych, 

d) integrowanie treści edukacyjnych, 

e) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej 

inicjatywy, 

f) prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka, 

g) współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w celu udzielenia dziecku 

pomocy specjalistycznej, 
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h) zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

i) podtrzymywanie u dzieci poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej 

i religijnej, 

j) zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i opieki podczas zabaw oraz ćwiczeń na 

boisku  i szkolnym placu zabaw, a także w trakcie zajęć poza terenem szkoły (dalsze 

spacery  

i wycieczki), 

k) organizowanie dla dzieci nieodpłatnych lekcji religii lub/ i etyki, w tym czasie dzieci 

nieuczęszczające na religię/ etykę mają zapewnioną opiekę nauczyciela, 

l) pomoc dzieciom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Dyrektor w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną może wystąpić do Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznanie 

pomocy stałej lub doraźnej. 

 

Rozdział III 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 3 

 

Rekrutacja uczniów będzie odbywała się zgodnie z zarządzeniem Prezydenta Miasta 

Siedlce z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz klas 

pierwszych na rok szkolny 2016/17. 

 

Rozdział IV 

ORGANY ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 4 

 

1. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach.  

2. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach 

(nauczyciele oddziału przedszkolnego wchodzą w jej skład).  

3. Rodzice dzieci z oddziału przedszkolnego. 
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Rozdział V 

ORGANIZACJA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 5 

 

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

arkusz organizacji roku szkolnego opracowany przez Dyrektora szkoły.  

2. Arkusz organizacji roku szkolnego zatwierdza organ prowadzący. 

 

§ 6 

 

1.Podstawową jednostką organizacyjną jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym 

wieku, z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań oraz uzdolnień.  

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

 

§ 7 

 

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu 

o program wychowania przedszkolnego dopuszczony do użytku szkolnego przez 

Dyrektora Szkoły.  

2. Oddział przedszkolny czynny jest 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. 

3. Terminy przerw w pracy przedszkola ustalane są przez organ prowadzący na wniosek 

dyrektora. 

4. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego wynosi 25 godzin tygodniowo. 

5. Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 8.00 – 13.00 lub od 

12.00 do 17.00. Zmianowość uzależniona jest od ilości sal lekcyjnych i oddziałów. 

6. Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.  

7. Czas trwania zajęć dydaktyczno – wychowawczych jest dostosowany do potrzeb 

i możliwości psychofizycznych dzieci i wynosi 30 minut.  
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8. Czas trwania zajęć z religii lub/ i etyki wynosi 60 minut. W ciągu tygodnia są 

przeprowadzane 1 takie zajęcia. Wolę uczęszczania dziecka na zajęcia religii lub/ i etyki 

składają jego rodzice (opiekunowie prawni). 

9.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w oddziale określają odrębne 

przepisy.  

10. Do realizacji celów statutowych oddział przedszkolny posiada odpowiednie 

pomieszczenie. 

§ 8 

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez 

nauczyciela prowadzącego oddział przedszkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.  

2. Ramowy rozkład dnia uwzględnia czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny 

posiłków oraz czas przeznaczony na nauczanie, wychowanie i opiekę.  

3.Warunki korzystania z żywienia w oddziale przedszkolnym, w tym wysokość opłat za 

posiłki, ustala Dyrektor Szkoły.  

4. Dzieci rodziców/opiekunów prawnych pracujących mogą korzystać po zajęciach  

w oddziale przedszkolnym z opieki w świetlicy szkolnej zgodnie z Regulaminem Pracy 

Świetlicy, który znajduje się na BIP szkoły. 

5. Przyprowadzanie i odbieranie dzieci z oddziałów przedszkolnych odbywa się na 

poniższych zasadach: 

a) dziecko może być przyprowadzane i odbierane po zajęciach przez  rodziców lub  

opiekunów prawnych lub osobę upoważnioną przez nich i mogącą zapewnić dziecku  

pełne bezpieczeństwo, 

b) nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa (np. upojenie alkoholowe, zachowanie agresywne). Nauczyciel 

ma obowiązek zatrzymać dziecko do wyjaśnienia sprawy. W tym przypadku należy 

wezwać drugiego rodzica/opiekuna prawnego lub inną upoważnioną do odbioru dziecka 

osobę. Jeśli jest to niemożliwe personel oddziału przedszkolnego ma prawo wezwać 

policję, 

c) o godzinach przyprowadzania i odbierania dzieci rodzice są informowani na początku  

roku szkolnego. Godziny te określa ramowy plan dnia pracy oddziału przedszkolnego, 

d) rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin przyprowadzania i odbierania dzieci. 
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Rozdział VI 

ZADANIA NAUCZYCIELA ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 9 

 

1. Nauczyciel odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu 

wychowanków.  

2. Nauczyciel tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci, ich zdolności 

i zainteresowania. Dąży do pobudzenia procesów rozwojowych, do optymalnej 

aktywizacji dzieci poprzez wykorzystanie ich własnej inicjatywy.  

3. Nauczyciel wspiera rozwój aktywności poznawczej dziecka nastawionej na poznanie 

samego siebie, otaczającej rzeczywistości społeczno – kulturowej i przyrodniczej.  

4. Planuje i prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą w oparciu o wybrany 

program wychowania w przedszkolu – odpowiada za jego jakość.  

5. Nauczyciel przeprowadza w roku szkolnym, poprzedzającym rok, w którym jest 

możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w pierwszej klasie, analizę gotowości dziecka 

do nauki w szkole.  

6. W pracy dydaktyczno – wychowawczej współpracuje z psychologiem, pedagogiem, 

logopedą oraz z innymi specjalistami służącymi pomocą w rozwiązywaniu problemów.  

7. Nauczyciel prowadzi dokumentację swojej pracy oraz obserwacje pedagogiczne 

służące poznawaniu swoich wychowanków.  

8. Planuje pracę w systemie tygodniowym lub miesięcznym.  

9. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej 

i metodycznej ze strony Dyrektora i Rady Pedagogicznej.  

10. Zgodnie z zasadą indywidualizacji i podmiotowego podejścia do dziecka, 

nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i dostosowuje metody 

i formy pracy do jego możliwości.  

11.Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań 

wychowawczo – edukacyjnych.  
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12. Nauczyciel w ciągu roku szkolnego organizuje zebrania z rodzicami oraz w miarę 

potrzeb spotkania indywidualne, uczestniczy w dniach otwartych i pełni dyżury 

nauczycielskie zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Dyrektora szkoły..  

13. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców z programem 

nauczania 

i Statutem oddziału przedszkolnego. 

14. Nauczyciel ma stale doskonalić metody pracy z dziećmi, podnosić swoją wiedzę 

pedagogiczną, rozwijać i doskonalić swój warsztat pracy, uczestniczyć w różnych 

formach doskonalenia zawodowego. 

 

Rozdział VII 

WYCHOWANKOWIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

 

§ 10 

 

1. Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci pięcioletnie i sześcioletnie.  

2. Dziecko w oddziale przedszkolnym ma prawa wynikające z Konwencji Praw 

Dziecka, 

a w szczególności do: 

a) właściwie organizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczego i dydaktycznego, 

zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, poprzez zajęcia i zabawy, zajęcia 

organizowane, spacery, wycieczki i imprezy okolicznościowe, 

b) ochrony przed wszystkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej oraz ochrony 

 i poszanowania jego godności osobistej, 

c) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym, 

poprzez zabezpieczenie jego podstawowych potrzeb.  

d) poszanowania swojej godności osobistej, poszanowania własności, 

e) opieki i ochrony, 

f) akceptacji jego osoby. 

3.Obowiązkiem dziecka uczęszczającego do oddziału przedszkolnego jest: 

a) współdziałanie z nauczycielem w procesie nauczania i wychowania, 

b) podporządkowanie się obowiązującym w grupie umowom i zasadom współżycia 

społecznego, 
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c) szanowanie wytworów innych dzieci, 

d) szanowanie zabawek i sprzętów jako wspólnej własności, 

e) uczestniczenie w pracach porządkowych i samoobsługowych, 

f) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych, 

g) przestrzeganie higieny osobistej. 

 

 

Rozdział VIII 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 12 

 

1.Dokumentację oddziału przedszkolnego gromadzi i przechowuje szkoła zgodnie 

z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.  

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.  

3. Zmiany w Statucie wprowadza się uchwałą Rada Pedagogicznej na wniosek organów 

szkoły. 

 

 

Tekst jednolity statutu obowiązuje od 1 września 2016 r. 

 


