STATUT PRZEDSZKOLA
KATOLICKIEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO
CARITAS ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
w KRAKOWIE
Rozdziaø I
Postanowienia ogólne
§1
1. Przedszkole nosi nazw :
„Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej”
2. Siedziba Przedszkola: ul. Mazowiecka 14C, miejsce prowadzenia zaj ul. Mazowiecka 14 c
oraz ul. Wincentego Pola 4 w Krakowie.
3. NIP: 676-235-27-23
4. Regon:122720702
5. Telefon: 12 346-22-02 ul. Mazowiecka 14 c, Telefon 12 428 28 10 ul. W. Pola 4
§2
1. Nazwa u ywana przez Przedszkole w peønym brzmieniu i na piecz ci:
Przedszkole Katolickiego Centrum Edukacyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej
2. Dopuszcza si mo liwo u ywania na piecz ci oraz w nagøówkach skrótu nazwy Przedszkola
w brzmieniu: Przedszkole oraz podawania poza nazw ustalon w ust. 1 i 2 numeru NIP
i REGON oraz numeru telefonu.
§3
Organem prowadz cym przedszkole jest Caritas Archidiecezji Krakowskiej.
§4
Organem sprawuj cym nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem jest Maøopolski Kurator O wiaty
w Krakowie.
§5
Przedszkole jest placówk publiczn , dziaøaj c na podstawie obowi zuj cego prawa
o wiatowego. Ustawa o Systemie O wiaty ustawy z dnia 7 wrze nia 1991 r. o systemie o wiaty.
Rozdziaø II
Cele i zadania przedszkola
§6
1. Przedszkole, jako placówka katolicka, realizuje cele i zadania okre lone prawem, przyjmuj c
za podstaw wychowania chrze cija ski system warto ci zgodny z nauczaniem Ko cioøa
Katolickiego. Przedszkole realizuje cele i zadania okre lone w prawie o wiatowym.
2. Przedszkole realizuje nauczanie i wychowanie z uwzgl dnieniem podstawy programowej
wychowania przedszkolnego.
3. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
 sprawowanie opieki nad dzie mi i zapewnianie im bezpiecze stwa oraz optymalnych
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warunków do prawidøowego rozwoju
wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
ksztaøtowanie i rozwijanie zainteresowa dzieci,
wspomaganie twórczego rozwoju,
ksztaøtowanie postaw wra liwo ci i otwarto ci na innych ludzi,
nauk samodzielno ci, uczciwo ci i odpowiedzialno ci,
ksztaøtowanie czynno ci samoobsøugowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wychowanie w szacunku dla warto ci chrze cija skich i zasad moralnych,
wychowanie zdrowotne i ksztaøtowanie prawidøowych nawyków ywieniowych,
organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego w atmosferze akceptacji
i bezpiecze stwa,
przygotowanie do podj cia nauki w szkole,
wspóødziaøanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaøywa wychowawczych,
przedszkole wspiera wychowawcz rol rodziny oraz peøni funkcj doradcz wobec
rodziców,
w miar potrzeb i mo liwo ci przedszkole pomaga rodzicom w zorganizowaniu pomocy
psychologiczno-pedagogicznej i innej, zachowuj c obowi zuj ce w tym wzgl dzie
przepisy prawa.

§7
1. Przedszkole udziela dzieciom pomocy pedagogicznej wedøug potrzeb dziecka
diagnozowanych na bie co przez nauczycieli.
2. Przedszkole organizuje opiek nad dzie mi niepeønosprawnymi w ramach i w zakresie na jakie
pozwalaj zasoby personalne, lokalowe i materialne. Przedszkole organizuje opiek dzieciom
z orzeczeniem o niepeønosprawno ci i orzeczeniem o potrzebie ksztaøcenia specjalnego –
z niepeønosprawno ci ruchow , w tym afazj , z upo ledzeniem umysøowym w stopniu
lekkim, umiarkowanym, z autyzmem, z zespoøem Aspergera.
3. Przedszkole umo liwia dzieciom podtrzymywanie poczucia to samo ci narodowej, religijnej
i j zykowej.
4. W dziaøaniach wychowawczo-dydaktycznych wykorzystuje metod Montessori, programy
wøasne, miesi czne plany pracy
przygotowane przez nauczycieli oraz innowacje
i eksperymenty, przestrzegaj c w tym zakresie przepisy.
§8
1. Podstawowe formy dziaøalno ci dydaktyczno-wychowawczej:
 praca wøasna
 zaj cia zorganizowane,
 zaj cia stymulacyjne organizowane w maøych zespoøach,
 zaj cia indywidualne,
 spontaniczna dziaøalno dzieci,
 zabawa,
 twórczo artystyczna,
 czynno ci samoobsøugowe,
 spacery, wycieczki,
 imprezy okoliczno ciowe,
 zaj cia dodatkowe organizowane za zgod rodziców
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2. Wobec rodziny przedszkole peøni funkcj doradcz i wspieraj c :
 informuje na bie co o post pach dziecka poprzez organizowanie konsultacji ze
specjalistami, zebra rodziców,
 pomaga w rozpoznawaniu mo liwo ci rozwojowych dziecka i podj ciu wczesnej
interwencji specjalistycznej.
ZADANIA OPIEKU CZE I BEZPECZE STWO W PRZEDSZKOLU
§9
1. W Przedszkolu grupa dzieci powierzona jest nauczycielom wedøug grafiku przygotowanego
przez Dyrektora.
2. Podczas pobytu dzieci w ogrodzie, zaj cia i zabawy odbywaj si na terenie bezpiecznym,
a sprz t jest dostosowany do potrzeb i mo liwo ci dzieci.
3. Przedszkole zapewnia bezpiecze stwo dziecka w czasie jego pobytu na terenie placówki oraz
w trakcie zaj poza terenem Przedszkola (spacery i wycieczki).
4. W trakcie trwania wycieczki, nadzór nad dzie mi sprawuje nauczyciel oraz ewentualnie
pomoc wychowawcza i rodzice, staraj c si zachowa liczb opiekunów w stosunku 1 osoba
dorosøa na 10 dzieci.
5. Ka da wycieczka i wyj cie poza teren Przedszkola jest wcze niej zgøoszona i uzgodniona
z Dyrektorem Przedszkola.
6. Rodzice dzieci s informowani o wycieczce najpó niej z jednodniowym wyprzedzeniem.
7. Szczegóøowe zasady organizacji wycieczek okre la „Regulamin wycieczek w Przedszkolu
Montessori KCECAK”.
§ 10
1. Dyrektor Przedszkola powierza ka d grup dzieci opiece nauczycieli:
 nauczyciele s odpowiedzialni za bezpiecze stwo dzieci,
 dzieci w czasie pobytu w Przedszkolu oraz poza budynkiem Przedszkola s zawsze pod
staø opiek nauczyciela. W przypadku, gdy nauczyciel musi w uzasadnionej sytuacji
opu ci dzieci, pozostawia je pod opiek innego nauczyciela.
§ 11
1. Dziecko jest przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez rodzica, lub opiekuna prawnego,
albo upowa nion przez nich pisemnie osob zapewniaj c peøne bezpiecze stwo dziecku.
2. Zasady przyprowadzania dzieci do Przedszkola:
a. Za bezpiecze stwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadaj
rodzice/prawni opiekunowie.
b. Rodzice osobi cie powierzaj dziecko nauczycielowi, co oznacza, e zobowi zani s
wprowadzi dziecko do sali.
c. Nauczyciel bierze peøn odpowiedzialno za dziecko od momentu jego wej cia do sali.
d. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecyduj , e ich dziecko b dzie samodzielnie wchodziøo do
sali, bior na siebie peøn odpowiedzialno za bezpiecze stwo swojego dziecka w czasie
przechodzenia z szatni do sali.
e. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialno ci za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo
dziecka pozostawionego przez rodziców/ opiekunów na terenie przedszkola, przed
wej ciem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkni tymi drzwiami sali zaj .
3

f. Rodzice/prawni opiekunowie maj obowi zek przyprowadza do przedszkola dziecko
zdrowe.
g. Nauczyciel ma prawo odmówi przyj cia dziecka, je li jego stan sugeruje, e nie jest ono
zdrowe.
h. Nauczyciel ma prawo dokona pomiaru temperatury dziecka, je li z jego obserwacji
wynika, e dziecko mo e by chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje
na stan podgor czkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyj cia dziecka do grupy.
3. Zasady odbioru dzieci z Przedszkola:
a. Odbiór dzieci z Przedszkola jest mo liwy wyø cznie przez rodziców b d inne osoby
dorosøe, przez nich upowa nione.
b. Wydanie dziecka innym osobom, ni rodzice/prawni opiekunowie mo e nast pi tylko
w przypadku pisemnego upowa nienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców/
prawnych opiekunów.
c. Nauczyciel ma obowi zek sprawdzi zgodno danych osoby odbieraj cej dziecko
z przedszkola z dokumentem to samo ci.
d. Je li oka e si , e dane nie s zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych
opiekunów i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyja nienia sprawy.
e. Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga si od rodziców/ prawnych
opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgøosili fakt odebrania
dziecka.
f. Dopuszcza si mo liwo wydania dziecka innej osobie, ni wymienione w karcie
zgøoszenia, jednak wyø cznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/
prawnych opiekunów bezpo rednio dyrektorowi lub nauczycielowi w formie pisemnej.
g. Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepeønoletnim, poza upowa nionym przez
rodziców rodze stwem.
h. Rodzice ponosz peøn odpowiedzialno prawn za osob niepeønoletni odbieraj c
dziecko jak i za odebrane przez ni dziecko.
i. Rodzice ponosz odpowiedzialno prawn za bezpiecze stwo dziecka odbieranego
z Przedszkola przez upowa nion przez nich osob .
j. yczenie rodziców dotycz ce nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi by
po wiadczone przez orzeczenie s dowe.
k. Osoba upowa niona w momencie odbioru dziecka powinna posiada przy sobie dowód
osobisty i na danie nauczycielki lub osoby peøni cej dy ur w szatni okaza go.
l. W przypadku pozostania rodzica/opiekuna w ogrodzie przedszkolnym po odebraniu
dziecka (np. rozmowa rodzica z nauczycielem), nauczyciel nie odpowiada za
bezpiecze stwo dziecka.
m. Rodzice/opiekunowie zobowi zani s przekaza aktualne telefony kontaktowe.
n. Na pierwszym zebraniu organizacyjnym rodzice s informowani o zasadach
przyprowadzania i odbioru dzieci.
§ 12
1. Przedszkole daje mo liwo ubezpieczenia wychowanków od nast pstw nieszcz liwych
wypadków za wiedz i zgod rodziców. Rodzice pokrywaj koszty ubezpieczenia.
2. W Przedszkolu nie wolno stosowa wobec dziecka jakichkolwiek zabiegów lekarskich oraz
podawa farmaceutyków, poza nagøymi przypadkami bezpo rednio ratuj cymi ycie dziecka.
3. W sytuacji pogorszenia si stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców
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o jego stanie, a rodzice s zobowi zani do niezwøocznego odebrania dziecka z przedszkola.
4. W sytuacjach nagøych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem
rodziców; nauczyciel pozostaje z dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
Rozdziaø III
Organy przedszkola
§ 13
Organami Przedszkola s :
1. Dyrektor Przedszkola.
2. Rada Pedagogiczna.
3. Rada Rodziców.

1.

2.
3.

4.

5.

§ 14
Dyrektor Przedszkola kieruje bie c dziaøalno ci Przedszkola i reprezentuje je na zewn trz.
Jest kierownikiem zakøadu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli oraz
pozostaøych pracowników.
Dyrektor jest przewodnicz cym Rady Pedagogicznej.
Dyrektor odpowiada za bezpieczne i higieniczne warunki pobytu dzieci w Przedszkolu, a
tak e bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zaj ciach organizowanych przez
Przedszkole poza obiektem do niego nale cym.
Dyrektor wydaje decyzje administracyjne w zakresie:

przyj cia dziecka do Przedszkola,

skre lenia wychowanka z listy dzieci ucz szczaj cych do Przedszkola,
w oparciu o Rozdziaø VI, § 6 Statutu,

uznania kwalifikacji pedagogicznych i merytorycznych nauczyciela

nadania nauczycielowi sta y cie stopnia nauczyciela kontraktowego.
Dyrektor organizuje i kieruje procesem wychowawczo-dydaktycznym i opieku czym
stwarzaj c warunki prawidøowego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne dziaøania
prozdrowotne oraz odpowiada za jego poziom:

realizuje uchwaøy Rady Pedagogicznej,

udziela informacji o dziaøalno ci wychowawczo-dydaktycznej i opieku czej
placówki rodzicom,

zatwierdza do realizacji zestaw programów wychowania przedszkolnego,

zapewnia prawidøowy przebieg sta u nauczycielowi ubiegaj cemu si o awans
zawodowy,

inspiruje i wspomaga nauczycieli w realizacji ich zada , speønianiu przez nich
wymaga w zakresie jako ci pracy Przedszkola oraz podejmowaniu przez nich
doskonalenia zawodowego,

gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy i ocenia
prac nauczycieli;

nadzoruje prawidøowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej;

przedstawia Radzie Pedagogicznej nie rzadziej ni dwa razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikaj ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

wyra a zgod na podj cie na terenie Przedszkola dziaøa przez instytucje i
stowarzyszenia,
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wspóødziaøa, je eli zachodzi taka potrzeba, ze szkoøami wy szymi oraz zakøadami
ksztaøcenia nauczycieli w organizowaniu praktyk pedagogicznych.
6. Dyrektor przedszkola jest kierownikiem zakøadu pracy, dla zatrudnionych w Przedszkolu
nauczycieli i pracowników nie b d cych nauczycielami, w szczególno ci decyduje w
sprawach:

zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,

przyznawania nagród i wymierzania kar porz dkowych nauczycielom i innym
pracownikom Przedszkola,

zapewniania odpowiedniego stanu bezpiecze stwa i higieny pracy,

rozstrzygania sporów pomi dzy nauczycielami, nauczycielami a innymi
pracownikami Przedszkola oraz nauczycielami, innymi pracownikami Przedszkola a
osobami z zewn trz, w szczególno ci rodzicami dzieci ucz szczaj cych do Przedszkola, na
pisemn pro b zainteresowanych stron lub w wyniku poczynionych obserwacji,

opracowuje projekt arkusza organizacyjnego Przedszkola w wersji skróconej,

wøa ciwie gospodaruje mieniem Przedszkola,

wykonuje inne zadania wynikaj ce z przepisów szczególnych.
§ 15
1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym. W skøad Rady wchodz Dyrektor Przedszkola,
jako jej przewodnicz cy oraz wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu.
2. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej dziaøalno ci, który nie mo e by sprzeczny z
przepisami prawa i niniejszym Statutem.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej s protokoøowane.
4. Uchwaøy Rady Pedagogicznej s podejmowane wi kszo ci gøosów w obecno ci co najmniej
poøowy jej czøonków.
5. Do kompetencji Rady Pedagogicznej nale y:
a) opiniowanie i zatwierdzanie planów pracy Przedszkola,
b) podejmowanie uchwaø w sprawie organizacji pracy Przedszkola, innowacji
i eksperymentów pedagogicznych,
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
d) opiniowanie skre lenia dziecka z listy wychowanków,
e) uchwalanie zmian Statutu Przedszkola przedstawionych przez Przewodnicz cego Rady.

§ 16
Mi dzy organami Przedszkola ustala si nast puj cy tryb rozwi zywania sporów:
a) Dyrektor i nauczyciele (Rada Pedagogiczna) powinni d y do polubownego zaøatwienia
sporów w toku:
 indywidualnych rozmów,
 nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwoøanej na wniosek dyrektora,
 mediacji z udziaøem organu prowadz cego, w przypadku nieskuteczno ci
sprawuj cego nadzór pedagogiczny
b) Dyrektor – nauczyciele - Rodzice powinni d y do polubownego zaøatwienia sporu w
toku:
 indywidualnej rozmowy: nauczyciel z Rodzicami.
 indywidualnej rozmowy: nauczyciel z Rodzicami z udziaøem dyrektora.
 indywidualnej rozmowy Dyrektora z Rodzicami.
6



zebrania z rodzicami na wniosek Rodziców, nauczycieli b d Dyrektora.

Rozdziaø IV
Organizacja przedszkola
§ 17
1. Przedszkole jest czynne od wrze nia do lipca, przy czym oddziaøy mieszcz ce sie przy ul.
Mazowieckiej 14C w godzinach 7.30-16.30, oddziaø mieszcz cy sie przy ul . Wincentego Pola
4 w godzinach 8.00-16.00. Sierpie jest miesi cem wolnym od pracy.
2. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym mo e tak e zosta
obj te dziecko, które uko czyøo 2,5 roku. Decyduje o tym Dyrektor i Rada Pedagogiczna.
4. Podstawow jednostk organizacyjn przedszkola jest grupa, a liczba dzieci w grupie nie
mo e przekroczy 20.
§ 18
1. W ci gu roku Przedszkole przyjmuje Dzieci w zale no ci od posiadanych wolnych miejsc.
2. Podstaw przyj cia jest post powanie rekrutacyjne ustalone zgodnie z przepisami ustawy
Prawo O wiatowe.
§ 19
1. Szczegóøow organizacj pracy, nauczania i opieki w danym roku szkolnym okre la „Arkusz
organizacyjny” opracowany przez Dyrektora Przedszkola zaopiniowany przez organ nadzoru
pedagogicznego i zatwierdzony przez organ prowadz cy w terminach i zakresie okre lonym w
przepisach prawnych.
2. Dokumentacja dziaøalno ci przedszkola dotycz ca procesu opieku czo–wychowawczo–
dydaktycznego obejmuje roczny plan pracy Przedszkola, miesi czne plany pracy grupy,
dzienniki zaj , kart obserwacji dziecka.
3. W planowaniu procesu opieku czo-wychowawczo-dydaktycznego uwzgl dnia si elementy
pedagogiki Marii Montessori, z zachowaniem zasad pedagogiki chrze cija skiej.
4. W szczególnych przypadkach Dyrektor mo e zmieni organizacj dnia (np. wycieczki,
uroczysto ci).
5. Realizacja podstawy programowej odbywa si w godz. 9:30 – 14:30 z uwzgl dnieniem
ramowego harmonogramu dnia.
6. Godzina zaj w przedszkolu trwa 60 minut.
7. W Przedszkolu s prowadzone zaj cia dodatkowo opøacane przez rodziców zgodnie z
przepisami prawa.
8. Czas trwania zaj dodatkowych, powinien by dostosowany przez nauczycieli prowadz cych
te zaj cia do mo liwo ci rozwojowych dzieci.
9. W przedszkolu organizowane s badania i wsparcie psychologiczno-pedagogiczne
w szczególno ci w zakresie:

logopedycznym,

gotowo ci szkolnej,

obserwacje psychologiczne.
10. Sposób dokumentowania zaj prowadzonych w Przedszkolu okre laj odr bne przepisy.
§ 20
1. Przedszkole zapewnia w ci gu dnia obiad, napoje ciepøe i zimne oraz umo liwia spo ycie
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prowiantu przyniesionego przez Dziecko do Przedszkola.
2. Wy ywienie (obiad) w przedszkolu jest odpøatne. Koszt ustala firma cateringowa.
§ 21
1. W przypadku nieobecno ci dziecka w przedszkolu rodzice mog odwoøa telefonicznie lub
mailowo obiad w danym dniu do godziny 9:15.
W przeciwnym razie s zobowi zani do zapøaty za obiad mimo nieobecno ci dziecka.
Rozdziaø V
Nauczyciele przedszkola

1.
2.
3.
4.

§ 22
W przedszkolu zatrudnia si nauczycieli posiadaj cych przygotowanie pedagogiczne oraz
pracowników administracji i obsøugi.
Liczb nauczycieli i innych pracowników okre la arkusz organizacyjny.
Dopuszcza si mo liwo pracy wolontariuszy (w oparciu o umowy wolontariackie) oraz
odbywania praktyk przez studentów studiów pedagogicznych.
Prawa i obowi zki osób zatrudnionych w Przedszkolu okre laj umowy
zawarte
z pracownikami Przedszkola w oparciu o przepisy kodeksu pracy.

§ 23
1. Nauczyciel Przedszkola jest odpowiedzialny za ycie, zdrowie i bezpiecze stwo dzieci
przebywaj cych pod jego opiek . Naczeln zasad pracy nauczyciela jest dobro dziecka i
poszanowanie jego godno ci osobistej.
2. Nauczycielka Przedszkola zobowi zana jest do:

zapewnienia dzieciom warunków do bezpiecznej adaptacji w przedszkolu,

sumiennego planowania, prowadzenia i dokumentowania, w oparciu o program
wychowania, ramowy program dnia i plan pracy przedszkola, wøasnej pracy
wychowawczo-dydaktycznej,

prowadzenia obserwacji pedagogicznych maj cych na celu poznanie i
zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci i dokumentowania tych obserwacji,

sumiennego przygotowywania pomocy rozwojowych zgodnych z koncepcj
Montessori,

wspóøpracy ze specjalistami wiadcz cymi pomoc psychologiczno-pedagogiczn ,
opiek zdrowotna i inn ,

cisøego wspóødziaøania z rodzicami (opiekunami) dziecka w sprawach wychowania
i nauczania, z uwzgl dnieniem prawa rodziców (opiekunów) do znajomo ci zada
wynikaj cych z programu wychowania w przedszkolu i uzyskiwania informacji
dotycz cych dziecka, jego zachowania i rozwoju,

indywidualnych konsultacji z rodzicami,

aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej oraz
przygotowywa si do omawiania zaplanowanych zagadnie ,

dbaøo ci o mienie Przedszkola,

doskonalenia zawodowego, w tym w zakresie pedagogiki Marii Montessori wedøug
planów rozwojowych nauczycieli z uwzgl dnieniem zasad gøoszonych przez Ko cióø
Katolicki.
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Rozdziaø VI
Wychowankowie przedszkola
§ 24
1. Dzieci w Przedszkolu maj prawo do:

adaptacji odpowiadaj cej potrzebom rozwojowym dziecka

wøa ciwie zorganizowanego procesu opieku czo – wychowawczo - dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysøowej,

ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej b d psychicznej oraz
ochrony i poszanowania ich godno ci osobistej,

yczliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym,

szacunku dla osoby, uwzgl dniaj cego potrzeby dziecka i poszanowania wøasno ci,

rozmowy na interesuj cy je temat, pozytywnej komunikacji,

aktywnego ksztaøtowania kontaktów spoøecznych i otrzymania w tym wsparcia,

do wiadczenia konsekwencji wøasnego zachowania.
2. Dziecko w Przedszkolu obowi zane jest do:

przestrzegania przedszkolnego kodeksu post powania z zachowaniem szacunku do
innych osób oraz warto ci kulturalnych i religijnych,

stosowania si do przyj tych wewn trz oddziaøowych umów opracowanych przez
nauczyciela i dzieci dotycz cych wspóødziaøania i wspóø ycia w grupie dzieci cej.

a)
b)
c)
d)
e)

§ 25
Dziecko mo e zosta skre lone z listy dzieci przyj tych do Przedszkola, je li:
rodzice lub opiekunowie dziecka zalegaj z opøatami ustalonymi przez Urz d Miasta za
dwa kolejne miesi ce i nie wyja niaj tej sytuacji.
swoim zachowaniem powoduje zagro enie bezpiecze stwa, zdrowia lub ycia innych
wychowanków Przedszkola lub wychowawców.
nast pi brak wspóøpracy pomi dzy nauczycielami a rodzicami w kwestii rozwi zania
problemów powstaøych w procesie wychowania i edukacji dziecka,
rodzice (opiekunowie prawni) zataili wa ne informacje o dziecku, które uniemo liwiaj
jego pobyt w Przedszkolu.
rodzice (opiekunowie prawni) nie przestrzegaj Statutu Przedszkola i nie wyra aj woli
zmiany swej postawy.

1. Decyzj o skre leniu dziecka z listy uczniów przedszkola mo e podj Dyrektor na wniosek
Rady Pedagogicznej, z zatwierdzeniem obowi zuj cych przepisów. Decyzj podejmuje
Dyrektor i Rada Pedagogiczna z zastosowaniem obowi zuj cych przepisów.
Rozdziaø VII
Rodzice
§ 26
1. Formy wspóøpracy przedszkola z Rodzicami (prawnymi opiekunami) s nast puj ce:

zebrania grupowe,

konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielami po wcze niejszym umówieniu
terminu

konsultacje z nauczycielami raz w roku dostosowane do terminu zaproponowanego
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przez rodzica,
wykøady i warsztaty dotycz ce wspierania rozwoju i wychowania dzieci,
informowanie drog mailow o bie cych sprawach Przedszkola dotycz cych
planowanych wydarze i imprez przedszkolnych, spotka z rodzicami, chorobach
zaka nych.
spotkania integracyjne: piknik rodzinny, jaseøka.
§ 27

1. Rodzice maj prawo do:
a) zapoznania z planami pracy dydaktyczno-wychowawczej,
b) uzyskiwania rzetelnej informacji o post pach i stanie gotowo ci szkolnej dziecka,
c) otrzymania porad, wskazówek od nauczycieli w rozpoznaniu przyczyn trudno ci
wychowawczych oraz pomoc w doborze metod pracy i komunikacji z dzieckiem,
d) wspierania przedszkola ró nymi formami dziaøalno ci,
e) wyra ania opinii na temat pracy Przedszkola,
f) udziaøu i organizacji uroczysto ci przedszkolnych.
§ 28
1. Rodzice maj obowi zek:
a) przestrzega postanowie statutowych.
b) systematycznie uiszcza opøaty (poza czasem 5 godzinnego, bezpøatnego nauczania,
wychowania i opieki wynosi 1 zø. za ka d godzin . Dla dzieci z rodzin wielodzietnych
obj tych Programem Krakowska Karta Rodzinna 3+ wprowadzono stawk 0,50 zø., obiady
pøatne z góry za caøy miesi c pøatne do 10-tego ka dego miesi ca).
c) przy wspóøpracy z Przedszkolem zapewni dziecku czas na bezpieczn adaptacj .
d) przyprowadza do Przedszkola dziecko zdrowe i informowa o chorobach zaka nych.
e) zgøasza døu sz nieobecno dziecka w przedszkolu.
f) przyprowadza i odbiera dziecko osobi cie lub przez upowa nion osob w godzinach
pracy przedszkola.
g) wspóøpracowa z nauczycielami pracuj cymi z dzieckiem dla spójno ci oddziaøywa
opieku czo–wychowawczych wspomagaj cych rozwój dziecka.
h) przygotowa dziecko do funkcjonowania w grupie przedszkolnej w zakresie
podstawowych czynno ci samoobsøugowych: jedzenie, zabiegi higieniczne, toaleta.
i) zgøasza nauczycielowi niedyspozycj dziecka i wszelkie niepokoj ce objawy w jego
zachowaniu maj ce wpøyw na funkcjonowanie w grupie.
j) uczestniczy w zebraniach organizowanych przez przedszkole.
k) czyta na bie co informacje przesyøane z przedszkola drog mailow .
l) zgøasza nauczycielom w grupie lub w sekretariacie przedszkola o zmianach adresu
zamieszkania i telefonu kontaktowego.
m) dostarczy do przedszkola informacj potwierdzon przez lekarza o stanie zdrowia dziecka
po przebytej chorobie zaka nej, pozwalaj cy na pobyt dziecka w przedszkolu.
n) zapewnienia dziecku odzie y odpowiedniej do pory roku, czystych r czników (3 sztuki),
niadania, owoców, szczoteczki, pasty do z bów i kubeczka oraz ubra na zmian .
o) poinformowaniu na pi mie z miesi cznym wyprzedzeniem o zamiarze rezygnacji
z Przedszkola.
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Rozdziaø VIII
Zasady przyj cia dziecka do przedszkola
§ 29
1. Rekrutacja do Przedszkola odbywa si wedøug zasad i w terminach okre lonym dla
publicznych przedszkoli w odr bnych przepisach.
2. Szczegóøowe zasady rekrutacji Dyrektor udost pnia do wiadomo ci na stronie internetowej
Przedszkola.

Rozdziaø IX
BUD ET PRZEDSZKOLA I ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ
§ 30
1. Przedszkole utrzymuje w dziaøalno ci bie cej z dotacji przekazywanej na rachunek bankowy
placówki przez Urz d Miasta Krakowa, zgodnie z obowi zuj cymi przepisami.
2. Rodzice (opiekunowie prawni) ponosz odpøatno za obiady wedøug stawek ustalonych przez
firm cateringow oraz za godziny przekraczaj ce czas bezpøatnych godzin, wedøug stawek
ustalonych przez Urz d Miasta Krakowa.
§ 31
Zasady gospodarki finansowej obowi zuj ce w Przedszkolu ustala organ prowadz cy.

Rozdziaø X
POSTANOWIENIA KO COWE
§ 32
1. Zmiany i uzupeønienia w Statucie uchwala Rada Pedagogiczna z inicjatywy Dyrektora lub na
wniosek zøo ony do Dyrektora przez nauczycieli.

Dyrektor Przedszkola
ks. dr Krzysztof Wilk
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