
STATUT PRZEDSZKOLA NATURALNEGO „WIŚNIOWY SAD”

ROZDZIAŁ I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU

§ l

1. Nazwa placówki: Przedszkole naturalne „Wiśniowy Sad”.

2. Adres: 89-620 Lichnowy, ul. Parkowa 7/2.

§ 2

Organem prowadzącym jest Ewa Drzazgowska. Siedziba Organu Prowadzącego znajduje się w Chojnicach przy ul.

Książąt Pomorskich 30/9.

§ 3

Typ placówki: niepubliczne przedszkole ogólnodostępne.

§ 4

1. Przedszkole naturalne „Wiśniowy Sad”,  zwane dalej  „Przedszkolem” jest  placówką prowadzoną według zasad

edukacji leśnej i naturalnej wypracowanych w Polsce przez Polski Instytut Przedszkoli Leśnych w Białymstoku

(ul. Włókiennicza 9/6).

2. Przedszkole  dokłada  wszelkich  starań,  aby  zapewnić  swoim  wychowankom  profesjonalną  opiekę,  edukację  i

wychowanie.  Otacza  dzieci  troską,  dba  o  ich  bezpieczeństwo  psychiczne  i  fizyczne.  Rozpoznaje  i  zaspokaja

potrzeby oraz rozwija indywidualne możliwości i talenty. Tworzy warunki do nabywania przez dzieci wiadomości i

umiejętności,  których celem jest osiągnięcie przez wychowanków stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole

podstawowej.  Placówka  buduje  środowisko  społeczne  dziecka,  kształtuje  jego  postawy  moralne  oraz  uczy

odróżniania dobra od zła. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji o prawach dziecka. Wspiera działania

wychowawcze  rodziców.  Promuje  zachowania  przyjazne  przyrodzie,  a  także  buduje  poczucie  tożsamości

regionalnej i narodowej.

3. Przedszkole  proponuje  ofertę  zajęć  realizowanych  równolegle  z  podstawą  programową  wychowania

przedszkolnego.  Organizuje  wydarzenia  umożliwiające  dzieciom  i  ich  rodzinom  kontakt  ze  środowiskiem

społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

§ 5

Podstawą  prawną  działalności  Przedszkola  jest  wpis  do  ewidencji  szkół  i  placówek  niepublicznych  województwa

pomorskiego,  prowadzonej  przez  Urząd  Gminy  Chojnice  oraz  niniejszy  Statut.  Statut  nadaje  placówce  Organ

Prowadzący Przedszkole.

ROZDZIAŁ II. CEL I ZADANIA

§ 6

Wychowanie i edukacja dziecka ma na celu wspieranie harmonijnego rozwoju jego osobowości i przygotowanie do

życia we współczesnym społeczeństwie, poprzez:

 okazywanie dziecku szacunku, życzliwości, codziennej troski;



 organizację przygotowanego środowiska do indywidualnej nauki, wyposażonego w specjalnie opracowane pomoce

rozwojowe odpowiadające na potrzeby poznawcze, emocjonalne i ruchowe dziecka;

 uważną obserwację zainteresowań dzieci i wykorzystanie tzw. okazji pedagogicznych;

 wspieranie samodzielności w zdobywaniu praktycznych umiejętności i kompetencji szkolnych;

 wspieranie umiejętności przytomnego osądu sytuacji;

 wspieranie kreatywności;

 rozbudzanie zamiłowania do ciszy, porządku;

 wspieranie wiary dziecka we własne siły i uniezależnianie się od pochwały;

 rozbudzanie wrażliwości dziecka na potrzeby innych, uczenie się zasad dobrego wychowania;

 rozbudzenie wrażliwości estetycznej;

 ustalanie reguł społecznych, zasad współdziałania i sposobów rozwiązywania konfliktów;

 uczenie dziecka szacunku do rodziców, innych ludzi, wartości kulturowych i narodowych, także odmiennych niż

powszechnie przyjmowane w otoczeniu dziecka;

 poszanowanie przyrody i wprowadzenie zasady dbałości o środowisko naturalne;

 przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich świadomości

językowej i wrażliwości kulturowej oraz wzbudzanie motywacji do uczenia się języka obcego;

 umożliwianie dzieciom podtrzymywania  poczucia  tożsamości  regionalnej,  narodowej,  językowej  i  ewentualnie

religijnej – przy jednoczesnym wskazaniu na wartość otwartości na inność;

 zapewnienie dzieciom opieki pedagogicznej.

§ 7

Przedszkole  realizuje  cele  poprzez  działalność  dydaktyczną,  wychowawczą  i  opiekuńczą  z  uwzględnieniem

wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go

do nauki w szkole.

§ 8

Przedszkole  prowadzi  zajęcia  przedszkolne  w oparciu  o  program przygotowany  w Polskim Instytucie  Przedszkoli

Leśnych, oparty na pedagogice Montessori w zastosowaniu do edukacji naturalnej.

§ 9

Przedszkole  realizuje  podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  zalecaną  przez  Ministerstwo  Edukacji

Narodowej.

ROZDZIAŁ III. ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 10

1. Do Przedszkola  uczęszczają  dzieci  w wieku od 2,5  do 6  lat.  Do Przedszkola  mogą być  przyjmowane dzieci

młodsze, o ile Organ Prowadzący wyrazi na to zgodę.



2. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest grupa do 15 dzieci w różnym wieku.

3. Liczba grup określana jest na podstawie decyzji Dyrektora Przedszkola w zależności od możliwości lokalowych

Przedszkola.

4. Przedszkole jest czynne od godz. 7.00 do 16.30.

5. Dzieci co najmniej 40% czasu spędzają na świeżym powietrzu. Realizacja podstawy programowej odbywa się w

przeważającej części na świeżym powietrzu. Przyczyną rezygnacji z (części) zajęć na powietrzu mogą wyłącznie

następujące uwarunkowania pogodowe: mróz poniżej -15 stopni Celsjusza, bardzo silny wiatr (powyżej 13 m/s),

ulewny deszcz, gradobicie.

6. W  Przedszkolu  dzieci  dostają  pierwsze  i  drugie  śniadanie,  obiad  i  podwieczorek,  dostarczane  przez  firmę

cateringową.

7. Przedszkole pracuje 5 dni w tygodniu przez 11 miesięcy w roku z wyłączeniem świąt oraz dni ustawowo wolnych

od pracy.

§ 11

Przedszkole, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów), którzy złożyli pisemne życzenie udziału ich dzieci w nauce

religii, organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej niż 6 osób.

§ 12

1. Rodzic  lub  upoważniona  przez  niego  osoba  do  odebrania  dziecka  z  Przedszkola  osobiście  komunikuje

nauczycielowi, kto odbierze dziecko z Przedszkola.

2. Rodzice (opiekunowie) odbierają dzieci do godziny 16.30.

3. Dopuszcza  się  możliwość  odbierania  dzieci  przez  inne  osoby  dorosłe,  zdolne  do  podejmowania  czynności

prawnych, upoważnione na piśmie przez rodziców.

4. Upoważnienie wystawia co najmniej jeden rodzic (opiekun prawny) dziecka na piśmie z własnoręcznym podpisem.

Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby upoważnionej, wskazanie dowodu tożsamości (nazwa dokumentu,

jego numer i seria), którym będzie się legitymowała przy odbiorze dziecka, podpis upoważniającego.

5. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dokument tożsamości, wskazany w

upoważnieniu, i na żądanie nauczyciela go okazać. W sytuacjach budzących wątpliwości nauczyciel kontaktuje się

z rodzicami.

6. Rodzice  przejmują  odpowiedzialność  prawną  za  bezpieczeństwo  dziecka  odbieranego  z  placówki  przez

upoważnioną przez nich osobę.

7. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko będzie

wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa (osoba pod wpływem alkoholu, środków

odurzających itp.).

8. W wypadku każdej odmowy wydania dziecka nauczyciel niezwłocznie informuje Dyrektora Przedszkola. Dyrektor

podejmuje działania przewidziane prawem.

9. W wypadku,  gdy  dziecko nie  zostanie  odebrane  do  godziny  16.30,  nauczyciel  zobowiązany  jest  powiadomić

telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. Za każdą rozpoczętą godzinę przebywania dziecka w Przedszkolu po



ustalonych Statutem godzinach zamknięcia Przedszkola rodzice wnoszą dodatkową opłatę, ustaloną na dany rok

przedszkolny w umowie z rodzicami.

10. Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel

oczekuje  z  dzieckiem  w  placówce  przedszkolnej  1  godzinę.  Po  upływie  tego  czasu  nauczyciel  powiadamia

najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.

11. Życzenie  rodziców dotyczące  nieodbierania  dziecka  przez  jednego  z  rodziców musi  być  poświadczone  przez

prawomocny wyrok lub orzeczenie sądowe.

§ 13

Przedszkole organizuje dni adaptacyjne dla nowoprzyjętych dzieci. Zajęcia prowadzone są w celu:

 przyzwyczajenia  się  dziecka  do  nowego  otoczenia  społecznego  i  przyrodniczego  i  obniżenia  poczucia  lęku

związanego z przebywanie dziecka poza domem;

 obserwowania przez rodziców kontaktów interpersonalnych nauczyciel-dziecko;

 oglądu bazy lokalowej Przedszkola, wyposażenia sal;

 oglądu stosowanych metod wychowawczych;

 obserwowania dzieci w kontaktach grupowych.

ROZDZIAŁ IV. ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH ZADANIA

§ 14

Organami Przedszkola są:

 Dyrektor Przedszkola;

 Rada Pedagogiczna.

§ 15

Dyrektor Przedszkola jest powoływany i odwoływany przez Organ Prowadzący Przedszkole.

§ 16

Do kompetencji i zadań Organu Prowadzącego należy:

 określenie celów, metod i form pracy;

 ustalanie wysokości czesnego i innych opłat;

 zarządzaniem majątkiem Przedszkola;

 zatwierdzanie preliminarza wydatków budżetowych;

 podejmowanie decyzji w sprawie zatrudniania nauczycieli i  pracowników niepedagogicznych oraz dotyczących

zwalniania ich, wynagradzania i premiowania oraz w sprawie organizacji wewnętrznej Przedszkola;

 zatrudnianie,  zwalnianie,  wynagradzanie  i  premiowanie  nauczycieli  i  pracowników  niepedagogicznych

Przedszkola;



 zawieranie z rodzicami umów, określających obowiązki stron.

§ 17

Dyrektor Przedszkola:

 kieruje Przedszkolem i ponosi odpowiedzialność za całokształt funkcjonowania placówki;

 czuwa nad realizacją celów, metod i form pracy;

 zapewnia nauczycielom środki i materiały do pracy;

 ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy;

 przewodniczy posiedzeniom Rady Pedagogicznej;

 realizuje  uchwały  Rady  Pedagogicznej  podjęte  w  ramach  jej  kompetencji  oraz  wstrzymuje  niezgodne  z

prawem;

 wnioskuje  do  Organu  Prowadzącego  Przedszkole  w  sprawach  dotyczących  organizacji  wewnętrznej

przedszkola;

 opracowuje projekt planu pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola;

 kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą;

 sprawuje nadzór pedagogiczny;

 prowadzi dokumentację pracy Przedszkola;

 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola;

 przyjmuje dzieci na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, zgodnie z postanowieniami Rady Pedagogicznej;

 wykreśla – na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej – z listy przedszkolnej, zwolnione z Przedszkola dzieci;

 reprezentuje Przedszkole na zewnątrz.

§ 18

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pozostałych pracowników.

§ 19

1. Radę  Pedagogiczną  tworzą  i  biorą  udział  w  jej  posiedzeniach  Organ  Prowadzący  oraz  wszyscy  pracownicy

pedagogiczni  bez  względu  na  wymiar  czasu  pracy.  Przewodniczącym  Rady  Pedagogicznej  jest  Dyrektor

Przedszkola. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział – na zaproszenie jej przewodniczącego –

zaproszeni goście. Mają oni głos doradczy.

2. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:

 opiniowanie planów pracy Przedszkola wnoszonych przez Dyrektora;

 określanie zasad przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych przy przyjmowaniu dzieci do Przedszkola;

 podejmowanie uchwały o skreśleniu dziecka z listy uczęszczających do Przedszkola;

 opiniowanie arkusza organizacyjnego placówki;



 opiniowanie tygodniowego rozkładu zajęć w placówce;

 ustalanie w formie uchwały sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia

pracy placówki.

§ 20

Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Pracownicy pedagogiczni są zobowiązani do nieujawniania spraw

poruszanych  na  posiedzeniach  Rady  Pedagogicznej,  które  mogą  naruszać  dobro  osobiste  wychowanków  lub  ich

rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.

§ 21

1. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje Dyrektor Przedszkola.

2. Porządek obrad Rady Pedagogicznej proponuje Dyrektor Przedszkola.

3. Prawo  zgłaszania  wniosków na  temat  porządku  obrad  mają  członkowie  Rady  Pedagogicznej  oraz  zaproszeni

goście.

4. Rada  Pedagogiczna  podejmuje  uchwały  zwykłą  większością  głosów,  w  obecności  co  najmniej  połowy  jej

członków.

5. Rada Pedagogiczna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym. Decyzje o przeprowadzeniu głosowania

tajnego podejmuje się w drodze uchwały.

§ 22

Rada Pedagogiczna obraduje:

 przed rozpoczęciem roku przedszkolnego w związku z organizacją nowego roku przedszkolnego;

 pod koniec pierwszego semestru w celu podsumowania pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze;

 po zakończeniu roku przedszkolnego w celu podsumowania całorocznej pracy Przedszkola i wysunięcia propozycji

programu działalności w roku następnym;

 na bieżąco w razie potrzeby.

§ 23

Członek Rady Pedagogicznej ma obowiązek:

 brać czynny udział we wszystkich zebraniach i pracach Rady Pedagogicznej;

 wykonywać uchwały Rady Pedagogicznej zgodnie z ich treścią i ustalonymi terminami, nawet wtedy, gdy zgłosił

swoje zastrzeżenia co do ich treści;

 składać przed Radą Pedagogiczną sprawozdania z przydzielonych zadań.

§ 24

Dyrektor Przedszkola jako przewodniczący Rady Pedagogicznej:

 ma prawo wstrzymać wykonanie postulatów Rady Pedagogicznej, jeśli są niezgodne z obowiązującymi przepisami

prawa;



 informuje Radę Pedagogiczną o aktualnych przepisach prawnych;

 powinien tworzyć atmosferę życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków Rady Pedagogicznej.

ROZDZIAŁ V. PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW

§ 25

Nauczyciel  Przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.  Jest odpowiedzialny za jakość i

wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.

§ 26

Nauczyciel ma prawo:

 do wyboru form i metod pracy określonych przez program nauczania przyjęty w przedszkolu, oparty na pedagogice

Montessori w zastosowaniu do edukacji naturalnej;

 decydowania o bieżącej i okresowej ocenie problemów rozwojowych dziecka.

§ 27

Do obowiązków nauczyciela należy:

 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

 wykazywać życzliwy i indywidualny stosunek do każdego dziecka zgodnie z pedagogiką Montessori oraz zwracać

szczególną uwagę na komunikowanie potrzeb i nazywanie uczuć dzieci;

 wspierać rozwój psychofizyczny dzieci, ich zdolności i zainteresowania;

 sumiennie,  rzetelnie  i  systematycznie  prowadzić  zajęcia  z  uwzględnieniem  specyfiki  edukacji  naturalnej  (co

najmniej 40% czasu na świeżym powietrzu z zastrzeżeniem § 10, pkt 5 niniejszego Statutu);

 zapewnić prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego;

 realizować zadania dydaktyczno-wychowawcze określone przez program Przedszkola;

 aktywnie włączać się w działania inicjowane przez Dyrektora Przedszkola;

 stale podnosić swoje kwalifikacje i umiejętności zawodowe;

 zgłaszać  własne  inicjatywy i  innowacje  pedagogiczne  Dyrektorowi,  a  także  informować go o  trudnościach  w

realizacji powierzonych zadań;

 utrzymywać stałą współpracę z rodzicami każdego dziecka i informować ich w czasie spotkań indywidualnych o

jego bieżących wynikach, a także o zapotrzebowaniu na konieczne do pracy pomoce oraz strój;

 prowadzić dokumentację przebiegu nauczania, zgodnie z wymogami organizacji wewnętrznej Przedszkola;

 niezwłocznie zawiadomić rodziców i Dyrektora Przedszkola w przypadku zauważenia niepokojących objawów

chorobowych dziecka;

 stosować się do zaleceń Dyrektora Przedszkola.



§ 28

Nauczyciel odpowiada za powierzone mu pomoce i środki dydaktyczne przed Dyrektorem.

§ 29

Obowiązki  pozostałych  pracowników  placówki  są  określone  w  odrębnych  umowach  oraz  przyjętych  przez

pracowników zakresach obowiązków.

ROZDZIAŁ VI. PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

§ 30

Rodzice mają prawo do:

 uzyskiwania rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka;

 uzyskiwania inspiracji pedagogicznych w sprawach wychowania dziecka;

 wyrażania i przekazywania Dyrektorowi Przedszkola opinii na temat pracy Przedszkola;

 zgłaszania swoich uwag Organowi Prowadzącemu Przedszkole;

 uczestnictwa w spotkaniach z rodzicami, szkoleniach dla rodziców, uroczystościach przedszkolnych i zajęciach

adaptacyjnych.

§ 31

Rodzice mają obowiązek:

 stałej współpracy z nauczycielami oraz wymiany ważnych informacji dotyczących zachowania dziecka;

 regularnego uiszczania opłat w formie przelewu na konto przedszkola;

 punktualnego przyprowadzania do i odbierania dziecka z Przedszkola;

 informowania o nieobecności dziecka w Przedszkolu i jej przyczynie,  ze szczególnym uwzględnieniem chorób

zakaźnych;

 wyposażenia dziecka w odpowiedni ekwipunek i strój umożliwiający edukację naturalną;

 stosowania się do zasad bezpieczeństwa przyjętych w przedszkolu naturalnym;

 uczestniczenia w organizowanych zebraniach przedszkolnych.

ROZDZIAŁ VII. WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

§ 32

Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

§ 33

1. Przyjęć dzieci do Przedszkola dokonuje Dyrektor Przedszkola poprzez przeprowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej.

2. W procesie przyjmowania dziecka do Przedszkola istotną rolę odgrywa kolejność zgłoszeń.



3. Pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola ma rodzeństwo dzieci już uczęszczających do Przedszkola oraz dzieci

zapisane na liście oczekujących.

4. Wychowankiem Przedszkola  może  zostać  dziecko,  którego  rodzice  lub  opiekunowie  akceptują  postanowienia

Statutu  Przedszkola  i  Regulamin,  zobowiązują  się  do  opłacania  ustalonego  czesnego  oraz  wywiązują  się  z

warunków umowy podpisanej przy zapisie dziecka do Przedszkola.

§ 34

Dzieci mają prawo do:

 fachowej opieki wychowawczej, szacunku i życzliwości;

 przejawiania własnej aktywności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności;

 zindywidualizowanej nauki;

 ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej.

§ 35

1. Skreślenie dziecka z listy dzieci przedszkolnych następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, na mocy

pisemnej decyzji Dyrektora Przedszkola.

2. Dziecko może być skreślone z listy uczęszczających do Przedszkola w przypadku:

 gdy dziecko jest całkowicie zdane na stałą opiekę nauczyciela;

 gdy jest zbyt pobudzone;

 gdy jest zagrożeniem dla innych dzieci z powodu nasilonej i niekontrolowanej agresji;

 gdy sytuacja w grupie nie pozwala na pobyt dziecka ze specjalnymi problemami, ponieważ jest to nadmiernym

obciążeniem dla dzieci i nauczycieli;

 gdy problemy wynikające  z  kontaktów z  rodzicami  rodzą  konflikty  pedagogiczne  i  organizacyjne  będące

nadmiernym obciążeniem dla pracowników Przedszkola;

 powstania miesięcznej zaległości w opłatach mimo uprzedniego wezwania do zapłaty;

 choroby będącej zagrożeniem dla innych dzieci;

 regularnego niedotrzymywania przez rodziców godzin przyprowadzania i odbierania dziecka.

Skreślenie z listy jest rozwiązaniem poprzedzonym próbami takiego rozwiązania kłopotów wychowawczych, by

dziecko mogło pozostać w przedszkolu (w tym konsultacjami z rodzicami).

ROZDZIAŁ VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 36

Przedszkole likwiduje Organ Prowadzący.

§ 37

O zamiarze i przyczynach likwidacji Dyrektor Przedszkola ma obowiązek powiadomić rodziców, Kuratorium Oświaty,

władze oświatowe oraz pracowników z miesięcznym wyprzedzeniem.



§ 38

Zasoby  materialne  Przedszkola  stanowią  nieruchomości,  ruchomości  i  fundusze  pochodzące  ze  środków  Organu

Prowadzącego Przedszkole, z wpłat wpisowego, czesnego, dotacji z budżetu państwa oraz działalności gospodarczej

Przedszkola, o ile taka działalność jest prowadzona.

§ 39

Szczegółowe zasady wnoszenia opłat za Przedszkole i rozliczania ich zawarte są w umowie z rodzicami dotyczącej

pobytu dziecka w Przedszkolu.

§ 40

Majątek Przedszkola z chwilą jego ewentualnej likwidacji powraca do Organu Prowadzącego Przedszkole.

§ 41

1. Zmiany w Statucie dokonywane są wyłącznie za zgodą Organu Prowadzącego. Zmiany i uzupełnienia nie mogą

być sprzeczne z ustawą o Systemie Oświaty.

2. Aktualny Statut Organ Prowadzący składa do Urzędu Gminy Chojnice.


