UCHWAŁA nr 11/22/10/2018
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 8 ‘Plastuś’ w Garwolinie
z dnia 22.10.2018 r.
w sprawie zmian w statucie przedszkola
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018
r. poz. 996) ze zm. , Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje:
§ 1.
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
1.

W paragrafie 4, ustęp1, punkt 1 przyjmuje brzmienie:

2.

1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996)
ze zmianami i przepisów wydanych na podstawie ustawy w zakresie
dotyczącym przedszkoli publicznych;
W paragrafie 5 , w ustępie 1, wyraz „dojrzałość” zastępuje się wyrazem „gotowość”.

3.

W paragrafie 6 po ustępie 7 dodaje się ustęp 7a w brzmieniu:

7a. W planowaniu procesu wspomagania rozwoju i edukacji nauczyciele uwzględniają
także preorientację zawodową, która ma na celu zapoznanie z zawodami oraz
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
4. W paragrafie 6 ust.11, 12,13 otrzymują brzmienie:

5.

11. Nauczyciele systematycznie informują rodziców (prawnych opiekunów) o
postępach w rozwoju ich dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji
programu wychowania przedszkolnego.
12. Dyrektor przedszkola wydaje rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka
spełniającego obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego informacje o
gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w formie pisemnej
do 30 kwietnia. Wzór informacji określają odrębne przepisy.
13. W przypadku dziecka mogącego rozpocząć naukę w szkole podstawowej w
wieku 6 lat, informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole
podstawowej wydaje się na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) złożony
nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok szkolny, w którym
może rozpocząć naukę w szkole podstawowej.
W paragrafie 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
8. Każde wyjście poza teren przedszkola, poza wycieczkami, dla których zakłada się kartę
wycieczki, odnotowuje się w rejestrze wyjść grupowych. Sposób prowadzenia rejestru określają
odrębne przepisy.

6.

Paragraf 14 otrzymuje brzmienie:
1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę.
2. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
1) wycieczek przedmiotowych – związanych z realizacją programu
wychowania przedszkolnego;
2) krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których
udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności
posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu
nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania
tej wiedzy w praktyce.
3. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb
dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki
mogą być jednodniowe, na terenie kraju.
4. Wycieczkę organizowaną przez przedszkole zgłasza się dyrektorowi na druku
„Karta wycieczki” zgodnie ze wzorem określonym w odrębnych przepisach.
5. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce,
zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców
dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
6. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając
kartę wycieczki.
7. Najpóźniej – trzy dni wcześniej o wycieczce powinni być powiadomieni rodzice
dzieci. Rodzice każdorazowo na piśmie wyrażają zgodę na udział dziecka w
wycieczce, za wyjątkiem wycieczek krótkich, pieszych - wyjść w celu realizacji
obowiązującego programu np. na pocztę, do sklepu.
8. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w
dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
9. Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników
pedagogicznych przedszkola.
10. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania
opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan
zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola,
a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
11. Dyrektor przedszkola może wyznaczyć na kierownika wycieczki także inną niż
pracownik pedagogiczny przedszkola osobę pełnoletnią, która posiada
przygotowanie odpowiednie do realizacji zadań kierownika wycieczki, w tym
zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
12. W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być
także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym przedszkola, wyznaczona
przez dyrektora przedszkola.
13. Kierownik wycieczki w szczególności:
1) opracowuje program i regulamin wycieczki;

2) zapoznaje dzieci, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem
wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
3) zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej
regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4) zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz
zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5) określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki
oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
6) nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt,
wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7) organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
8) dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
9) dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10) dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej
zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w formie ustnej
terminie 1 miesiąca od terminu wycieczki.
14.

Opiekun w szczególności:

1) sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
2) współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i
przestrzegania jej regulaminu;
3) sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze
szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4) nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
5) wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
15. Rodzice dzieci mających problemy w czasie poruszania się pojazdami mechanicznymi
zobowiązani są do przedłożenia instruktażu dotyczącego sprawowania opieki.
16. Kierownik wycieczki , za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje
opiekuna wycieczki.
7. W paragrafie 23 ust. 2 dodaje się punkt 30 i 31 w brzmieniu:

8.

30) powiadamia dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której mieszka dziecko o
spełnianiu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego oraz zmianach w
tym zakresie;
31) na wniosek rodziców może zezwolić w drodze decyzji na spełnianie obowiązku
rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
W paragrafie 24 ust. 3 przyjmuje brzmienie:
3. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po
pierwszym półroczu, na zakończenie roku szkolnego oraz w miarę bieżących potrzeb.
Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór
pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora, organu prowadzącego przedszkole albo co
najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

9.

W paragrafie 24 ustępy 6 i 7 przyjmują brzmienie:

6. Kompetencje rady pedagogicznej:
1) Kompetencje stanowiące:
a) zatwierdza plany pracy przedszkola, w tym roczny plan pracy;
b) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
c) podejmuje uchwały w sprawie eksperymentów pedagogicznych;
d) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia
dziecka z listy dzieci
uczęszczających do przedszkola;
e) zatwierdza zmiany w statucie;
f) ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola;
g) zatwierdza regulamin rady pedagogicznej.
2) Kompetencje opiniujące:
a) opiniuje organizację pracy przedszkola;
b) opiniuje projekt planu finansowego przedszkola;
c) opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i
wyróżnień,
d) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
e) opiniuje programy wychowania przedszkolnego przed dopuszczeniem ich do
użytku w przedszkolu;
f) opiniuje program realizacji wewnątrzprzedszkolego doradztwa zawodowego.
3) Pozostałe kompetencje rady pedagogicznej:
a)
przygotowuje ramowy rozkład dnia i wnioskuje do dyrektora o
zatwierdzenie;
b)
opiniuje kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola zaproponowanego
przez organ prowadzący, o ile do konkursu nie zgłosi się żaden kandydat
albo konkurs nie wyłoni kandydata;
c)
opiniuje propozycje organu prowadzącego przedszkole dotyczącą zamiaru
przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola;
d)
opiniuje decyzje dyrektora przedszkola o powierzeniu lub odwołaniu ze
stanowiska kierowniczego;
e)
może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska
dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego,
f)
wyłania dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej w celu
przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora przedszkola;
g)
rozpatruje skierowane do niej wnioski rady rodziców;
h)
deleguje przedstawiciela do udziału w zespole oceniającym rozpatrującym
odwołanie od oceny pracy nauczyciela.

7.

Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków. Głosowania dotyczące spraw personalnych są tajne.

10. Paragraf 28 przyjmuje brzmienie:
Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora.
2.
Arkusz organizacji przedszkola zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdza
organ prowadzący Przedszkole.
3.
Arkusz organizacji przedszkola przygotowuje dyrektor przedszkola wg zasad
określonych w odrębnych przepisach i przekazuje organowi prowadzącemu przedszkole
najpóźniej do 21 kwietnia.
4.
Dyrektor, przed przekazaniem arkusza organizacji przedszkola do organu prowadzącego,
zasięga opinii zakładowych organizacji związkowych, które wydają taką opinię w ciągu
10 dni od otrzymania arkusza, najpóźniej do 19 kwietnia.
5.
Organ prowadzący przedszkole, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór
pedagogiczny zatwierdza arkusz organizacji przedszkola w terminie do dnia 29 maja
danego roku.
6.
Organ sprawujący nadzór pedagogiczny wydaje opinię na temat arkusza organizacji
przedszkola w terminie najpóźniej do 20 maja.
7.
W przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji przedszkola
do dnia 30 września, organ prowadzący przedszkole zatwierdza zmiany, nie później niż
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. Przy wprowadzaniu zmian w arkuszu organizacji
przedszkola dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej.
8.
Do zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji przedszkola wymagane są odpowiednio
opinie związków zawodowych oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, które
powinny być wydane w ciągu 4 dni od otrzymania zmian.
11. W paragrafie 25 ust. 5 przyjmuje brzmienie:
1.

5.Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości
rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dydaktycznych
wg przyjętego programu, zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych
powinien wynosić:
1) z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
2) z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.

12. W paragrafie 33 ust.4 punkt 6 przyjmuje brzmienie:
6) dokonanie analizy gotowości do nauki w szkole w odniesieniu do dzieci, które są objęte
obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym oraz dzieci których rodzice
złożyli wniosek do dyrektora przedszkola najpóźniej do 30 września roku
poprzedzającego rok szkolny, w którym te dzieci mogą rozpocząć naukę w szkole
podstawowej.

13. W paragrafie 33 dodaje się ustęp 10 w brzmieniu:
10. Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami.
14. W paragrafie 34 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:
3.Praca specjalistów oraz nauczycieli o specjalności pedagogika specjalna
zatrudnionych do współorganizowania kształcenia specjalnego podlega ocenie pracy
wg odrębnych przepisów.
15. W paragrafie 36 ustęp 11 przyjmuje brzmienie:
11.Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do wydania każdemu dziecku
niepełnosprawnemu uczęszczającemu do przedszkola legitymacji przedszkolnej dziecka
niepełnosprawnego lub e- legitymacje dziecka niepełnosprawnego. Wzory tych
dokumentów określają odrębne przepisy.
16. Po ustępie 11, dodaje się ustęp 12 w brzmieniu:
12. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestry wydanych zaświadczeń o spełnianiu
obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola,
legitymacji przedszkolnych dzieci niepełnosprawnych, e- legitymacji dzieci
niepełnosprawnych.
§ 2.
Zobowiązuje się dyrektora do opracowania jednolitego tekstu Statutu Przedszkola nr 8 ‘Plastuś
w
Garwolinie
z
uwzględnieniem
zmian
zawartych
w § 1. Uchwały.
§ 3.
Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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