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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Zarządu Stowarzyszenia  

„Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” z dnia 16.06.2016r. 

 

 

STATUT 

NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA   

„Wyspa Malucha” 

z siedzibą w Stawkach 

z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach 

zatwierdzony dnia 16 czerwca 2016 r. 

przez Zarząd  Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” 

 

ROZDZIAŁ l 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1 

Podstawy prawne 
 

1. Podstawą działania Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha”  są poniższe akty prawne: 
1)Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej, 
2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ, 
3) Konwencja o Prawach Dziecka ONZ, 
4) Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks Pracy (Dz. U.  z 2013r. poz. 675 z późniejszymi zmianami). 
5) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572                         z 
późniejszymi zmianami ), 
6) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny              w publicznych   
i niepublicznych  szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2003r.  Nr 6, poz. 69                z późniejszymi zmianami), 

 7) Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie sposobu i trybu organizowania      
               indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego  
               nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. z 2008r.  Nr 175, poz. 1086 z późniejszymi zmianami),  

8)Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół        (Dz. U. z 2009r. Nr 4, poz. 17), 
9) Rozporządzenie MEN z dnia  7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego      (Dz. U. z 2009r. 
Nr 168, poz. 1324);  
10) Rozporządzenie MEN z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.  z 2010r. 
Nr 161, poz. 1080). 

 

§ 2 
Podstawowe definicje 

 
1.  Ilekroć w dalszej części niniejszego Statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1)  Przedszkolu - należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, 
z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach; 
2)  Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty; 
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3)  Statucie – należy przez to rozumieć Statut Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w 
Stawkach, z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach; 
4)  Zarządzie, Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć organy 
działające w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią w Służewie, Filią w 
Otłoczynie, Filią w Opokach; 
5)  dzieciach i rodzicach  - należy przez to rozumieć dzieci uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola 
„Wyspa Malucha” oraz ich rodziców  lub prawnych opiekunów; 
6)  wychowawcach – należy przez to rozumieć nauczycieli, którym powierzono  opiekę wychowawczą nad 
jedną z grup w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią w Służewie, Filią 
w Otłoczynie, Filią w Opokach. 
7) personelu- należy przez to rozumieć wszystkich pracowników pedagogicznych  (nauczycieli wychowania 
przedszkolnego)  i niepedagogicznych (pomoce nauczyciela, instruktorzy, osoby sprzątające);  
8)  organie prowadzącym  - należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi 
Kujawskiej” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim; 
9)  organie sprawującym nadzór pedagogiczny  - należy przez to rozumieć Kujawsko – Pomorskiego Kuratora 
Oświaty w Bydgoszczy. 
 

ROZDZIAŁ II 
Nazwa i podstawowe informacje  

o Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha”  
§ 3 

1. Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią 
w Opokach stanowi jednostkę organizacyjną Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w 
Aleksandrowie Kujawskim, realizującą zadania oświatowe, zapewniające kształcenie, wychowanie i opiekę 
dla dzieci w  wieku przedszkolnym. 

2. Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha”   posiada siedzibę w Stawkach przy ul. Szkolnej 4 oraz   
a) Filię w Służewie przy ul. Brzeskiej 74, 
b) Filię w Otłoczynie przy ul. Szlak Bursztynowy 31, 
c) Filię w Opokach, Opoki 43, 
d) Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w  Służewie, ul. Toruńska 8 
e) Punkt przedszkolny przy Zespole Szkół im. Marii Danilewicz-Zielińskiej w Stawkach, ul. Szkolna 4, 
f) Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie, 

ul. Wołuszewska 79, 
g) Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej w Ostrowąsie, Ostrowąs 81 
h) Punkt przedszkolny przy Publicznej Szkole Podstawowej im. mjr. H. Dobrzańskiego - "Hubala" 

w Przybranowie, Przybranowo 38 
3. Pełna nazwa przedszkola ma brzmienie: Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z 

Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach. 
4. Skrócona nazwa przedszkola ma brzmienie: Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha”. 
5. Do Niepublicznego  Przedszkola „Wyspa Malucha” uczęszczają  dzieci w wieku przedszkolnym  z terenu 

Gminy Aleksandrów Kujawski. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami, do Przedszkola mogą 
uczęszczać dzieci z terenu innych gmin. 

6. Do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” mogą uczęszczać dzieci przewlekle chore oraz 
niepełnosprawne, zakwalifikowane do kształcenia specjalnego, do nauczania indywidualnego  lub objęte 
wczesnym wspomaganiem z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski -  na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach.  

7. W Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” funkcjonuje  16 grup przedszkolnych (oddziałów) dla dzieci 
w wieku 3-6 lat, (w tym 5 grup w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” w Stawkach, 3 grupy w Filii 
w , 2 grupy w Filii w Otłoczynie, 1 grupa w Filii w Opokach, 1 grupa w punkcie przedszkolnym w Służewie, 
1 grupa w punkcie przedszkolnym w Stawkach, 1 grupa w punkcie przedszkolnym w Wołuszewie, 1 grupa 
w punkcie przedszkolnym w Ostrowąsie, 1 grupa w punkcie przedszkolnym w Przybranowie) z możliwością 
zwiększenie liczby oddziałów w zależności od ilości przyjętych dzieci oraz możliwości lokalowych. 
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8. W szczególnych przepadkach i w miarę wolnych miejsc do Przedszkola przyjmowane  są dzieci, które 
ukończyły 2,5 lat. 

9. Każda grupa przedszkolna może liczyć  25 dzieci.  

§ 4 
 

1. Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią 
w Opokach  funkcjonuje od dnia 01 sierpnia 2015r. Zostało utworzone na podstawie Uchwały Nr 10 Walnego 
Zebrania Członków Stowarzyszenia „Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”  z dnia 31.07.2015r. 

2. Realizacja zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych oraz innych zadań 
statutowych Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” jest zgodna z obowiązującą podstawą 
programową oraz odpowiednimi aktami prawa oświatowego i prawa o stowarzyszeniach.  

3. Organem prowadzącym Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” jest Stowarzyszenie „Partnerstwo Dla 
Ziemi Kujawskiej” z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim. 

4. Nadzór pedagogiczny nad Niepublicznym Przedszkolem „Wyspa Malucha” sprawuje Kujawsko-Pomorski 
Kurator Oświaty w Bydgoszczy.  

                           
 

ROZDZIAŁ III 
Cele i zadania Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha”  

 

§ 5 
 

1. Niepubliczne Przedszkole w „Wyspa Malucha” realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa 
oświatowego, podstawy programowej oraz uwzględnia programy wychowawcze, programy profilaktyki 
i programy adaptacyjne dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci oraz do potrzeb danego środowiska.  

§ 6 
        1. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności  intelektualnych potrzebnych im 
w codziennych sytuacjach  i w dalszej edukacji; 
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co 
dobre, a co złe; 
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych  
i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi   
i dorosłymi; 
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych 
możliwościach fizycznych i intelektualnych; 
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach 
sportowych; 
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie 
umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez 
muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej     
i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności 
i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które      są ważne w edukacji 
szkolnej; 
11)wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych 
w systemie oświaty; 
12) zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. 

2. Zadaniem Przedszkola jest: 
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1) właściwe planowanie zajęć podstawowych i dodatkowych dzieci zgodnie z podstawą programową 
w trosce  o ich zdrowie, prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz indywidualny przebieg wychowania 
i kształcenia; 
2) prowadzenie obserwacji i diagnoz pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb 
rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji; 
3) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole; 
4) wspomaganie  rodziców  w wychowaniu ich dzieci oraz  w  przygotowaniu tych dzieci do nauki w klasie 
I szkoły podstawowej; 
5) udzielanie dzieciom pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, terapeutycznej, korekcyjno-
kompensacyjnej;  
6) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości  narodowej; 
7) zapewnianie dzieciom bezpieczeństwa i  opieki  podczas pobytu w Przedszkolu, w trakcie zajęć poza jego 
terenem, spacerów, wyjazdów, wycieczek, imprez kulturalnych, rekreacyjnych  i sportowych; 
8) organizowanie właściwej opieki dzieciom niepełnosprawnym i przewlekle chorym, zgodnie z ideą integracji   
i wyrównywania szans - na podstawie odrębnych przepisów.  

3. Cele i zadania Przedszkola są realizowane poprzez: 
 1) prowadzenie  zajęć w języku polskim, zawierających  treści  związane z historią, geografią,  

tradycją i kulturą naszego kraju; 
2)współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami w celu udzielenia dzieciom 
pomocy  specjalistycznej, w tym dzieciom przewlekle chorym  i niepełnosprawnym; 

 3)dostosowanie sprzętu, wyposażenia, sal przedszkolnych i otoczenia Przedszkola do potrzeb  
               i możliwości dzieci; 

4) organizowanie zajęć dodatkowych, m. in. rytmiki, logopedii, języka angielskiego, zajęć tanecznych 
i teatralnych z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci; 
5) organizowanie imprez kulturalnych, rekreacyjno - sportowych, wycieczek, wyjazdów do kina i teatru,  na 
spektakle muzyczne, wyjść do biblioteki i muzeum; 

 6) organizowanie zajęć profilaktycznych, zdrowotnych, ekologicznych, regionalnych,  
               teatralnych  i innych; 
 7) udział w konkursach różnego typu i zasięgu, m. in. plastycznych, recytatorskich, piosenki,  
                   tańca; 
 8) partnerską współpracę z rodzicami dzieci; 
 9) współpracę z różnymi instytucjami, podmiotami i stowarzyszeniami działającymi na  rzecz  
              dzieci. 

4. Cele wychowania przedszkolnego są realizowane w następujących obszarach działalności edukacyjnej 
Przedszkola: 

 1) Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi,  
               zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 

2) Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do 
utrzymania ładu i porządku. 
3) Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
4) Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu                
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
5) Wychowanie zdrowotne i  kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
6) Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych. 
7) Wychowanie przez sztukę- dziecko widzem i aktorem. 
8) Wychowanie przez sztukę- muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
9) Wychowanie prze sztukę- różne formy plastyczne.  
10) Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie  
zainteresowań technicznych. 
11) Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 
12) Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 
13) Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
14)Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
15)Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 

5. Przedszkole,  realizując zaspakajanie potrzeb dziecka, kieruje się w szczególności: 
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 1) dobrem dziecka; 
 2) potrzebą wyrównania szans edukacyjnych i zapewnienia wysokiej jakości usług  
               edukacyjnych; 
 3) potrzebą wyrównywania deficytów rozwojowych; 
 4) potrzebą zmniejszenia nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej            
              na terenach wiejskich; 
 5) koniecznością wspierania rozwoju dziecka poprzez umożliwienie mu kształcenia, rozwoju 
               zainteresowań i indywidualizowanie oddziaływań dydaktyczno –wychowawczych; 
 6) chęcią pomocy dzieciom przewlekle chorym i niepełnosprawnym. 
 

§ 7 
1. Zajęcia przedszkolne odbywają się zgodnie z warunkami zalecanymi przez podstawę programową, 

uwzględniają wiek dzieci oraz ich możliwości i potrzeby rozwojowe. Ich głównym elementem jest zabawa. 
2. Zajęcia odbywają się w pomieszczeniach: salach przedszkolnych, salach rekreacyjnych, na sali gimnastycznej 

lub na świeżym powietrzu: na placu zabaw, na boisku, w parku, w lesie, w ogrodzie przedszkolnym  itp.  
3. Do realizacji celów statutowych Przedszkola zapewnia się dzieciom  możliwość korzystania ze stołówki 

szkolnej, szatni, łazienek, gabinetu logopedy, sekretariatu.  
4. Sale przedszkolne są wyposażone w urządzenia wielofunkcyjne, magnetofony, telewizory, rzutniki 

multimedialne,  pomoce dydaktyczne, zabawki, dywany  i meble odpowiednie dla dzieci przedszkolnych 
i niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

5. Pomieszczenia i budynki przedszkolne spełniają odpowiednie warunki techniczno- budowlane, ochrony 
przeciwpożarowej oraz sanitarno – higieniczne, na podstawie odrębnych przepisów.  

6. Dzieci korzystają z pomieszczeń przedszkolnych i obiektów na świeżym powietrzu wyłącznie pod opieką 
nauczyciela lub pomocy nauczyciela.  

§ 8 

1. Działalność edukacyjna, wychowawcza, profilaktyczna i opiekuńcza Przedszkola jest określony co roku 
poprzez: 

 1) Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego  (załącznik nr 1 do Statutu); 
 2) Koncepcję Funkcjonowania Przedszkola (załącznik nr 2 do Statutu); 
 3) Roczny Plan Pracy Przedszkola (załącznik nr 3 do Statutu); 
 4) Program Adaptacyjny (załącznik nr 4 do Statutu); 
 5) Program Wychowawczy (załącznik nr 5 do Statutu); 
 6) Program Profilaktyki  (załącznik nr 6 do Statutu). 

§ 9 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna 
 

1. Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej 
poprzez: 

a) diagnozowanie środowiska wychowanków;  
b) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich 

zaspokojenia;  
c) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka;  
d) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  
e) wspieranie dziecka uzdolnionego 
f) podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;  
g) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;  
h) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;  
i) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych 
2. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu 

stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w 
szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. Opinię o wczesnym wspomaganiu dziecka 
wydaje poradnia psychologiczno - pedagogiczna. 

3. Zadania, o których mowa w ust. 1 i 2 realizowane są we współpracy z: 
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a) rodzicami;  
b) nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola; 
c) poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi poradniami specjalistycznymi;  
d) podmiotami działającymi na rzecz dzieci i rodziny. 
4. Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne. 
5. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:  
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych;  
b) porad, konsultacji i warsztatów dla nauczycieli i rodziców;  
c) zajęć rozwijających uzdolnienia.  
6. Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zajmuje 

się zespół powołany przez dyrektora, w którego skład wchodzą wychowawcy i specjaliści prowadzący zajęcia 
z danym dzieckiem.  

7. Do zadań zespołu należy: 
a) ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne;  
b) określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy psychologiczno - pedagogicznej, z 

uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 
dziecka, a w przypadku dziecka posiadającego orzeczenie z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu 
lub opinii. 

8. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez dyrektora 
formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym 
poszczególne formy pomocy będą realizowane, są uwzględniane w Indywidualnym Programie Edukacyjno-
Terapeutycznym, opracowanym dla dziecka na podstawie innych przepisów. 

 
ROZDZIAŁ IV 

Organy Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha”  
 

§ 10 
          1.Organami Niepublicznego Przedszkola   „Wyspa Malucha” są: 

1) Organ Prowadzący 
2) Dyrektor Zarządzający, 
3) Rada Pedagogiczna, 
4) Rada Rodziców.  

§ 11 
 

Organ Prowadzący 
 
Do zadań organu prowadzącego należy: 

1) Zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu przedszkola; 
2) Gospodarowanie środkami finansowymi i mieniem przedszkola; 
3) Ustalanie wysokości opłat za wyżywienie; 
4) Rekrutacja dzieci do przedszkola; 
5) Zapewnienie warunków działania przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych  warunków nauki, 

wychowania i opieki; 
6) Wyposażenie placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji  programów nauczania; 
7) Zatrudnianie i odwoływanie dyrektora zarządzającego; 
8) Zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 
9) Powierzanie pełnienie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w przedszkolu; 
10) Reprezentowanie przedszkola na zewnątrz; 
11) Czuwanie nad przestrzeganiem postanowień niniejszego statutu przez pracowników przedszkola; 
12) Przyznawanie nagród, premii  i udzielanie upomnień pracownikom Przedszkola; 
13) Podejmowanie wszelkich kluczowych decyzji w sprawie polityki rozwoju i funkcjonowania przedszkola. 
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§ 12 
 

Dyrektor Zarządzający 
 

Dyrektor  Zarządzający kieruje powierzonym mu Niepublicznym Przedszkolem „Wyspa Malucha” w Stawkach wraz z 
Filiami.  

1. Do zadań dyrektora zarządzającego należy: 
1) Bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola; 
2) Nadzór nad realizowanymi przez Przedszkole celami, zgodnie z założeniami Statutu Przedszkola; 
3) Zawieranie umów z rodzicami bądź opiekunami dzieci o świadczenie usług Przedszkola; 
4) Sprawowanie funkcji kierownika zakładu pracy dla pracowników Przedszkola w zakresie niezastrzeżonym dla 

Organu Prowadzącego; 
5) Realizowanie założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole 

oraz Radę Pedagogiczną; 
6) Nadzorowanie pracy nauczycieli, pomocy wychowawczej oraz pozostałego personelu Przedszkola; 
7) Zarządzanie finansami i majątkiem Przedszkola w zakresie niezastrzeżonym dla Organu Prowadzącego 

i w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym; 
8) Reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz bez możliwości zaciągania zobowiązań finansowych; 
9) Opracowywanie dla Organu Prowadzącego projektów zmian do statutu Przedszkola; 
10) Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu; 
11) Współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę Przedszkola; 
12) Realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji oraz realizacja decyzji i poleceń 

Organu Prowadzącego; 
13) Informowanie dyrektora szkoły rejonowej o niespełnianiu przez dziecko zapisane do Przedszkola obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego; 
14) Prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Przedszkola w uzgodnieniu z Organem Prowadzącym; 
15) Czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną pracy w Przedszkolu; 

 
2. Dyrektor Zarządzający jest także odpowiedzialny za: 
1) Przygotowanie, negocjowanie i monitorowanie umów, m. in. w zakresie wyżywienia dzieci,  

               zakupu pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów papierniczych, materiałów   do                                  
               realizacji zajęć dodatkowych w Przedszkolu; 

2) udział w szkoleniach w zakresie realizacji projektów finansowanych z PO KL oraz w zakresie pozyskiwania 
środków finansowych, dotacji na prowadzenie Przedszkola; 

3) nadzór nad promocją i informacją działań Przedszkola; 
4) przygotowanie,  realizację i rozliczanie budżetu Przedszkola;  
5) organizowanie w miarę możliwości administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi  

               Przedszkola; 
6) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z odrębnym  

               przepisami i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie; 
7) kształtowanie twórczej atmosfery pracy w Przedszkolu, właściwych warunków pracy i stosunków 

pracowniczych; 
8) oddziaływanie na postawy nauczycieli, pobudzanie ich do twórczej pracy i podnoszenia    kwalifikacji   

zawodowych; 
9) uczestnictwo w Radach Pedagogicznych, spotkaniach z personelem, przedstawicielami Organu 

Prowadzącego oraz Gminy Aleksandrów Kujawski;  
10) inne zadania i czynności powierzone przez Organ Prowadzący  
3. Dyrektor Zarządzający jest zobowiązany do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz  do 

ochrony danych osobowych – na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 
4. Dyrektor Zarządzający podlega bezpośrednio nadzorowi  Organu Prowadzącego. 
5. Szczegółowy tryb i zasady powołania i odwołania, a także zatrudniania Dyrektora Zarządzającego określają 

odrębne przepisy oraz ustalenia Organu Prowadzącego. 
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§ 13 
 

Rada Pedagogiczna 
 

1. Rada Pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią w Służewie, 
Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach jest organem kolegialnym w zakresie realizacji jego statutowych zadań 
dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 

2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa 
Malucha”  wraz z dyrektorem zarządzającym. 

3. W obradach Rady Pedagogicznej, w miarę potrzeb, uczestniczą także pracownicy niepedagogiczni (pomoce 
nauczyciela). 

4. Rada Pedagogiczna Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” może obradować w pełnym składzie lub 
(w  miarę potrzeb)  w mniejszych  zespołach. 

5. Zebrania Rady Pedagogicznej Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią 
w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach odbywają się wspólnie. 

6. Do obowiązków osoby przewodniczącej Radzie Pedagogicznej należy: 
1) prowadzenie i przygotowanie zebrań, 
2) zawiadomienie członków  Rady o  terminie i porządku posiedzeń, 
3) przedstawianie (co najmniej raz w roku) ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru 

pedagogicznego i informacji o działalności Przedszkola, 
4) tworzenie atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania członków Rady w podnoszeniu poziomu 

dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego Przedszkola; 
7. Uchwały na posiedzeniu podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej 

członków. 
8. Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym półroczu w 

związku z zatwierdzeniem obserwacji i diagnoz dzieci,  po zakończeniu rocznych zajęć  oraz w miarę 
bieżących potrzeb. 

9. Zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny,  z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu  prowadzącego  albo co  najmniej 1/3  członków 
Rady. 

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. 
11. Członkowie Rady Pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach, 

które mogą naruszać dobra osobiste rodziców, dzieci, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola,  
a także do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz do ochrony danych osobowych, na 
zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

12. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zaproszone przez jej 
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady. 

13. Rada Pedagogiczna realizuje zadania w zakresie kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi 
przedszkolnymi,   a w szczególności: 

1) zatwierdza  Zestaw Programów Wychowania Przedszkolnego,  Koncepcję Funkcjonowania Przedszkola, 
Roczny Plan Pracy Przedszkola, Program Adaptacyjny, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, a także 
procedury, regulaminy i inne dokumenty w Przedszkolu; 

2) zatwierdza wyniki obserwacji i diagnoz dzieci, listy absolwentów; 
3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli; 
4) uczestniczy w szkoleniach i warsztatach; 
5) podejmuje uchwały w sprawie przyznania nagród i wyróżnień dzieciom oraz w sprawie przyznania  

podziękowań rodzicom, prawnym opiekunom, instytucjom współpracującym, sponsorom; 
6) przygotowuje projekt  zmian w Statucie; 
7)  powołuje w zależności od potrzeb stałe lub doraźne komisje, których pracami kieruje wyłoniony spośród jej 

członków przewodniczący; 
8) powołuje lidera WDN, koordynatorów projektów, przedstawiciela personelu itp.; 
9) opiniuje harmonogram zajęć dodatkowych, plan nadzoru pedagogicznego. 

 
§ 14 
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Wewnętrzny nadzór pedagogiczny 

 
Wewnętrzny nadzór pedagogiczny sprawowany jest w celu określenia efektów działalności wychowawczej, 
dydaktycznej, opiekuńczej i innej działalności statutowej sprzyjającej podnoszeniu jakości pracy przedszkola. 

1. Organ prowadzący powierza pełnienie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego nauczycielowi, który posiada 
odpowiednie kwalifikacje.   

2. Wewnętrzny nadzór pedagogiczny polega na:  
1) Opracowywaniu dokumentacji pedagogicznej we współpracy z Radą Pedagogiczną - zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami prawa oświatowego; 
2) Sprawowaniu nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli, w szczególności poprzez: 

a.  nadzór nad sposobem planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej 
b.  dokumentowania przebiegu pracy dydaktyczno – wychowawczej 
c. bieżącą organizację pracy 
d. układaniu planu zajęć podstawowych i dodatkowych 

10. Opracowaniu rocznego planu pracy przedszkola oraz nadzór nad jego realizacją; 
11. Nadzór nad właściwą realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-6 

lat; 
12. Opracowaniu Planu Nadzoru Pedagogicznego na dany rok szkolny; 
13. Udzielaniu pomocy nauczycielom w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych; 
14. Kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa 

 

§ 15 
 

Rada Rodziców 
 

1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym wybieranym i odwoływanym przez zebranie rodziców danej grupy 
przedszkolnej lub ogólne  zebranie rodziców  dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola 
w  „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach. 

2. Rada Rodziców współdziała z Dyrektorem Zarządzającym, nauczycielami, rodzicami i personelem Przedszkola 
w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego i profilaktycznego na dzieci i młodzież. 

3. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór 
pedagogiczny, Dyrektora Zarządzającego oraz  Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dot. wszystkich 
spraw przedszkola.  

4. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może gromadzić  fundusze 
z dobrowolnych składek rodziców w danej grupie oraz innych źródeł.  

5. Rada Rodziców współpracuje z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem  Zarządzającym w realizacji różnych zadań,  
a w szczególności: 

              1)    działa na rzecz stałej poprawy bazy szkolnej oraz warunków  zabawy i nauki, 
 2)   pozyskuje środki finansowe w celu wsparcia działalności Przedszkola, 
 3)    organizuje partnerską współpracę  rodziców z Przedszkolem, 

4)   pomaga w organizowaniu wycieczek, imprez grupowych i przedszkolnych. 
 

6. Dyrektor Zarządzający zapewnia  Radzie Rodziców warunki do partnerskiego działania  w Przedszkolu i stale  
z nią współpracują. 

 

ROZDZIAŁ V 
Organizacja Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha”  

 
§ 16 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” z siedzibą w Stawkach, 
z Filią w Służewie, Filią w Otłoczynie, Filią w Opokach jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, 
z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.  
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2. Niepubliczne Przedszkole w Stawkach jest  5- oddziałowe. Wszystkie grupy przedszkolne zlokalizowane  są  
w jednym budynku na I piętrze. Za zgodą organu prowadzącego ilość grup może ulec zmianie, jeśli będzie 
takie zapotrzebowanie. Przedszkole dysponuje 125 miejscami dla dzieci. 

3. Filia Przedszkola w Służewie jest 3-oddziałowa. Wszystkie grupy przedszkolne zlokalizowane  są  w jednym 
budynku na parterze.  Za zgodą organu prowadzącego ilość grup może ulec zmianie, jeśli będzie takie 
zapotrzebowanie. Przedszkole dysponuje  75 miejscami dla dzieci. 

4. Filia Przedszkola w Otłoczynie jest  2- oddziałowa.  Grupy przedszkolne są zlokalizowane  w jednym budynku 
na parterze. Za zgodą organu prowadzącego ilość grup może ulec zmianie, jeśli będzie takie 
zapotrzebowanie. Przedszkole dysponuje  50 miejscami dla dzieci. 

5. Filia Przedszkola w Opokach jest 1- oddziałowa.  Grupa przedszkolna jest zlokalizowana  w budynku 
Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach na parterze. Za zgodą organu prowadzącego ilość grup może ulec 
zmianie, jeśli będzie takie zapotrzebowanie. Przedszkole dysponuje  20 miejscami dla dzieci. 

6. Punkt przedszkolny w Służewie jest 1-oddziałowy. Grupa przedszkolna jest zlokalizowana w budynku Zespołu 
Szkół, na parterze. Punkt dysponuje 20 miejscami dla dzieci. 

7. Punkt przedszkolny w Stawkach jest 1-oddziałowy. Grupa przedszkolna zlokalizowana jest w budynku 
Zespołu Szkół na I piętrze. Punkt dysponuje 20 miejscami dla dzieci. 

8. Punkt przedszkolny w Wołuszewie jest 1-oddziałowy. Grupa przedszkolna jest zlokalizowana w budynku 
Szkoły Podstawowej, na parterze. Punkt dysponuje 20 miejscami dla dzieci. 

9. Punkt przedszkolny w Ostrowąsie jest 1-oddziałowy. Grupa przedszkolna jest zlokalizowana w budynku 
Szkoły Podstawowej, na parterze. Punkt dysponuje 20 miejscami dla dzieci. 

10. Punkt przedszkolny w Przybranowie jest 1-oddziałowy. Grupa przedszkolna jest zlokalizowana w budynku 
Szkoły Podstawowej, na parterze. Punkt dysponuje 20 miejscami dla dzieci. 

11. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3-6 lat. 
12. W szczególnych przepadkach i w miarę wolnych miejsc do Przedszkola przyjmowane  są dzieci, które 

ukończyły 2,5 lat. 
13. W jednej grupie przedszkolnej znajdują się dzieci z jednego rocznika lub w zbliżonym wieku.  
14. Każda grupa przedszkolna ma odrębną i wyróżniającą ją nazwę. 
15. W okresie wakacyjnym oraz w przypadku dużej absencji dzieci lub nieobecności nauczycieli  dyrektor 

zarządzający podejmuje decyzję o doraźnym łączeniu grup przedszkolnych. 

§ 17 

1. Rok szkolny w Przedszkolu rozpoczyna się 01 września, a kończy 31 sierpnia następnego roku. 
2. Przedszkole jest czynne 12 miesięcy w roku, przy czym w lipcu i w sierpniu Przedszkole pełni dyżur zgodnie 

z ustaleniami organu prowadzącego, wynikającymi z planu urlopów personelu oraz planu wakacyjnych 
remontów.  W lipcu i w sierpniu dyżuruje jedno z przedszkoli prowadzonych przez Stowarzyszenie 
„Partnerstwo Dla Ziemi Kujawskiej”. 

3. Przedszkole pracuje w godzinach 6.30 – 16:30 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. 
4. Przedszkole jest nieczynne w dni ustawowo wolne od pracy oraz święta. 
5. W szczególnych przypadkach organ prowadzący Przedszkole może skrócić bądź zmienić godziny pracy 

przedszkola, o czym zostają wcześniej powiadomieni rodzice/prawni opiekunowie dzieci.  
6. Punkty przedszkolne czynne są w godzinach 8.00 – 16.00 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku. 

§ 18 

1. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. 
2. Czas trwania wszystkich zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi, również zajęć dodatkowych, powinien 

być dostosowany do możliwości rozwojowych wychowanków i wynosi około 15–20 minut dla dzieci 3 i 4 -
letnich oraz 25–30 minut dla dzieci 5-6 -letnich. 

3. W Przedszkolu mogą być prowadzone następujące zajęcia dodatkowe: język angielski, rytmika, logopedia, 
zajęcia teatralne, zajęcia taneczne. W trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli – 
specjalistów lub instruktorów z odpowiednimi kwalifikacjami, osoby prowadzące te zajęcia odpowiadają za 
bezpieczeństwo dzieci.  

4. Oferta  zajęć dodatkowych, czas ich trwania oraz tygodniowy harmonogram zajęć dodatkowych jest co roku 
przedstawiany  do wiadomości rodzicom/ prawnym opiekunom dzieci. Organ prowadzący może zmienić, 
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rozszerzać ofertę zajęć dodatkowych, a także usług opiekuńczych, edukacyjnych, wychowawczych 
i rekreacyjnych w zależności od potrzeb środowiska i możliwości organizacyjnych  i bazowych Przedszkola. 

5. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami kulturalno-oświatowymi oraz stowarzyszeniami  
w celu realizacji  dodatkowych form edukacyjno- kulturalnych. 

6. Dla dzieci wymagających dodatkowej pracy i uwagi, przewlekle chorych lub niepełnosprawnych nauczyciele 
organizują dodatkowe zajęcia indywidualnie.  

7. Na wniosek  rodziców/ prawnych opiekunów dzieci nauczyciele wystawiają opinię o dziecku do poradni 
psychologiczno- pedagogicznej.  

8. Poszczególne zajęcia w Przedszkolu odbywają się w formie: zbiorowej, grupowej lub indywidualnej według 
ustalonego w każdej grupie harmonogramu dnia.  

9. Zajęcia dodatkowe odbywają się według harmonogramu dopasowanego do wieku, potrzeb, możliwości  
i zainteresowań dzieci.  

10. Zajęcia w Przedszkolu odbywają się w pomieszczeniach: 
1) wyposażonych w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego,  
2) odpowiednio dostosowanych do potrzeb i zainteresowań dzieci,  
3) spełniających wymagania określone w przepisach techniczno-budowlanych, bhp i ppoż.     

 
 

§ 19 
1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w Przedszkolu na podstawie: 
1) podstawy programowej wychowania przedszkolnego opracowanej przez Ministerstwo  

Edukacji Narodowej (MEN), 
2) programów wychowania przedszkolnego, wybranych przez nauczycieli w każdej grupie i zatwierdzonych  

przez Radę Pedagogiczną, 
3) miesięcznych rozkładów nauczania, 
4) Koncepcji  Funkcjonowania Przedszkola, 
5) Rocznego Planu Pracy Przedszkola, 
6)  procedur,  
7) upoważnień,  
8) regulaminów wewnętrznych. 
2. Realizacja założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywa się: nie krócej niż 5 godzin 

dziennie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.30 przez 10 miesięcy w roku, tj. od 01 
września do 30 czerwca. 

3. Czas pracy Przedszkola ustala rokrocznie organ prowadzący. 
4. Nauczyciele prowadzą  dziennik przedszkolny oraz dokumentację przydzielonej grupy. Przygotowują 

sprawozdania, zestawienia, arkusze obserwacji, arkusze diagnozy itp. Gromadzą upoważnienia od rodziców, 
rozliczenia wycieczek itp. 

5. Nauczyciele specjaliści bądź instruktorzy prowadzą dzienniki zajęć dodatkowych  lub specjalistycznych. 
6. Dwa razy w roku (październik, kwiecień) dzieci 3-5-letnie poddawane są  obserwacji, a dzieci 6-letnie 

diagnozie przedszkolnej w celu stwierdzenia ich gotowości szkolnej. 
7. Przedszkole wydaje zaświadczenia o gotowości szkolnej dzieci na drukach zatwierdzonych  przez MEN.  
8. Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 

5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału. Realizacja podstawy 
programowej odbywa się od godz. 8.00 do 13.00. 

9. Dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora i Rady Rodziców: 
a) Przedszkole - 10 godz. dziennie, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego  nie krócej niż 5 godz. dziennie. 
b) Punkty przedszkolne - 8 godz. dziennie, w tym czas na realizację podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego  nie krócej niż  5 godz. dziennie. 
10. Odpłatność rodziców za przedszkole w czasie przekraczającym 5 godz. dziennie obejmuje koszty zajęć 

opiekuńczo – wychowawczych i dydaktycznych zgodnie z Uchwałą nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów 

Kujawski, z dnia 20 kwietnia 2016r., w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. 
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11. Opłaty wnoszone przez rodziców pobierane są miesięcznie z góry, do dnia 10 miesiąca kalendarzowego na 
wskazane konto Stowarzyszenia, zgodnie z zadeklarowanym przez rodziców czasem pobytu dziecka w 
przedszkolu. 

§ 20 

1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą takimi jak: przedszkola, 
szkoły podstawowe, gimnazja, uczelnie wyższe – dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz 
tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako 
formę praktyk pedagogicznych. 

2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi i stowarzyszeniami w celu organizowania 
działań mających na celu integrację społeczności lokalnej. 

§ 21 

1. Wszystkie dzieci zapisane do oddziałów przedszkolnych korzystają odpłatnie  z posiłków zapewnionych przez 
firmę cateringową: śniadania, obiadu i  podwieczorku. 

2. Odpłatność za posiłki jest ustalana co roku przez organ prowadzący. 

§ 22 

1. W czasie zajęć w Przedszkolu oraz Punktach przedszkolnych w czasie zajęć poza terenem Przedszkola 
zapewnia się dzieciom bezpieczeństwo i opiekę. 

2. Spacery, wyjazdy i wycieczki organizowane są z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowanków, zgodnie 
z Regulaminem spacerów i wycieczek  
 

§ 23  

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 
organizacyjny przedszkola, opracowany przez osobę wskazaną przez organ prowadzący do wewnętrznego 
nadzoru pedagogicznego. 

2. W arkuszu organizacji Przedszkola określa się m. in.: 
 1) liczbę miejsc w przedszkolu, 

2)planowaną liczbę wychowanków, 
3)liczbę oddziałów, 
4)czas pracy przedszkola, 
5) czas pracy poszczególnych oddziałów, 
6)liczbę pracowników przedszkola, 
7)czas pracy pracowników, 
8)kwalifikacje kadry pedagogicznej, 
9)zestaw programów wychowania przedszkolnego, w oparciu o które przebiegać będzie   praca dydaktyczno- 
wychowawcza, 
10) terminy przerw w pracy przedszkola. 

3. Codzienną organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony z uwzględnieniem zasad 
ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia, nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, 
ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem przerw na posiłku, wieku, potrzeb   
i zainteresowań dzieci 
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ROZDZIAŁ VI 
Nauczyciele i inni pracownicy  

Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha”  
 

§ 24 

1. W Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” organ prowadzący zatrudnia nauczycieli wychowania 
przedszkolnego oraz pomoce nauczyciela, których liczba dostosowana jest do ilości dzieci objętych opieką. 

2. Personel (nauczyciele i pomoce nauczyciela) zatrudniani są na podstawie umowy o pracę w oparciu 
o przepisy Kodeksu Pracy.  

3. Prawa i obowiązki, a także zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników Niepublicznego Przedszkola 
„Wyspa Malucha” określa Regulamin pracy i Regulamin wynagradzania, ustalane przez organ prowadzący. 

4. Osoby sprzątające w Przedszkolu zatrudnione są na umowy zlecenie.  
5. Organ prowadzący zatrudnia też nauczycieli specjalistów lub instruktorów z kwalifikacjami odpowiednimi do 

prowadzenia zajęć dodatkowych na umowy zlecenie. 
6. Organ prowadzący może też zatrudnić innych pracowników – w miarę potrzeb.  

§ 25 

1. Zakres obowiązków nauczyciela wychowania przedszkolnego obejmuje m. in.:  
1) realizowanie podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla dzieci  w wieku  3-6 lat, 
2) prowadzenie i dokumentowanie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych 
bezpośrednio  z powierzonymi dziećmi,  
3) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych i potrzeb przedszkola,  w tym zajęcia opiekuńcze 
i wychowawcze, uwzględniające bezpieczeństwo, potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zalecenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej,  
4) tworzenie i bieżące uzupełnianie dokumentacji wewnątrzszkolnej, np. planów pracy,  dzienników zajęć,  
kart obserwacji dziecka, procedur, sprawozdań, protokołów, innych  
dokumentów itp., 
5) udział w szkoleniach, naradach, zebraniach Rady Pedagogicznej, spotkaniach  
metodycznych, imprezach szkolnych, zebraniach z rodzicami itp.  
6) współpraca z rodzicami dzieci oraz z innymi nauczycielami, 
7) organizowanie wycieczek,  imprez szkolnych itp., 
8) doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji,  
9)odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, 
10) dbałość o powierzony sprzęt i mienie przedszkola,  
11) inne zadania i czynności powierzone przez Organ Prowadzący, Dyrektora Zarządzającego,  
12) zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz do ochrony  
danych osobowych. 

2. Zadania nauczyciela związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci: 
1)sprawdzanie listy obecności  dzieci  na prowadzonych zajęciach i potwierdzenie tego   w dzienniku zajęć ; 
2) sprawowanie osobistej opieki podczas zajęć, posiłków, czynności higieniczno – samoobsługowych, 
spacerów i innych czynności w Przedszkolu; 
3) wydawanie dzieci rodzicom/prawym opiekunom wyłącznie na podstawie pisemnych upoważnień;  
4) organizowanie zajęć poza terenem Przedszkola i wycieczek zgodnie z odrębnymi przepisami oraz 
sporządzanie właściwej ich dokumentacji  
5) zgłaszanie Dyrektorowi Zarządzającemu wszystkich sytuacji, a także nieprawidłowości i usterek 
technicznych zagrażających bezpieczeństwu oraz zdrowiu dzieci i młodzieży. 

3. Nauczyciel ma prawo do: 
1) dokształcania i doskonalenia zawodowego, 
2)ochrony zdrowia, 
3)korzystania z literatury, pomocy dydaktycznych dostępnych w Przedszkolu, 
4)korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora Zarządzającego  Rady Pedagogicznej, 
wyspecjalizowanych poradni i instytucji,  stowarzyszeń, 
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5) tworzenia i realizacji własnych programów nauczania i innowacji dydaktyczno wychowawczych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami  prawa oświatowego. 
4. Nauczyciel  zostaje dopuszczony do pracy po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny 

pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz zaświadczenia   
o odbyciu szkolenia w zakresie bhp i ppoż. 

5. Nauczyciel podlega bezpośredniemu nadzorowi   Dyrektora Zarządzającego.  
 

§ 26 
 

1. Zakres obowiązków pomocy nauczyciela obejmuje m. in.: 
1) współpracę z nauczycielami wychowania przedszkolnego przy realizowaniu podstawy  programowej 
wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3-5 lat, 
2) sprawowanie opieki podczas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych 
bezpośrednio z powierzonymi dziećmi, przygotowanie materiałów i sprzętu  

               do zajęć, 
3) sprawowanie opieki podczas innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych i potrzeb 
Przedszkola , w tym  podczas zajęć  opiekuńczych i wychowawczych,  uwzględniających bezpieczeństwo, 
potrzeby i zainteresowania dzieci oraz zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej, 
4) udział w szkoleniach, naradach, zebraniach Rady Pedagogicznej, uroczystościach przedszkolnych, 
zebraniach z rodzicami itp., 
5) współpraca z rodzicami dzieci oraz z nauczycielami i innymi pracownikami, 
6) przestrzeganie zasad bhp i ppoż., dbałość o estetykę, sprzęt i mienie przedszkola, ogólny  ład i porządek, 
zgłaszanie zwierzchnikowi  wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu, 
7) utrzymywanie ładu i porządku w sali grupy powierzonej pod opiekę, dekorowanie sali, 
8) pomoc w gruntownych porządkach w okresie wakacji i ferii zimowych, 
9) pomoc przy ubieraniu/ rozbieraniu dzieci, przy korzystaniu z toalety, przy czynnościach higienicznych 
i innych sytuacjach tego wymagających,  
10) przygotowywanie i wydawanie posiłków, pomoc przy karmieniu dzieci, nakrywanie   i sprzątanie po 
posiłku swojej grupy, 
11) pomoc przy spacerach, wycieczkach, wyjściach na plac zabaw itp., 
12) inne zadania i czynności powierzone przez   Dyrektora Zarządzającego, Organ Prowadzący  
13) zobowiązanie do przestrzegania tajemnicy państwowej i służbowej oraz do ochrony  danych osobowych. 

 
2. Zadania osoby zatrudnionej na stanowisku pomocy nauczyciela  związane z zapewnieniem bezpieczeństwa 

dzieciom:  
1)obowiązek niezwłocznego informowania Dyrektora lub nauczycieli o zauważonych sytuacjach i zdarzeniach 
zagrażających bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci,  
2) zwracanie się do osób postronnych, wchodzących na teren szkoły o podanie celu pobytu oraz  kierowanie 
ich do nauczycieli  lub Dyrektora Pedagogicznego, 
3) wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań mających na celu zapewnienie  bezpieczeństwa  
dzieciom, zwłaszcza podczas wyjść na spacer, plac zabaw, 
4) udzielanie pomocy na prośbę nauczycieli w sytuacjach szczególnie uzasadnionych, 
5) obserwowanie i pomoc dzieciom podczas zajęć, posiłków, czynności higieniczno-  samoobsługowych  
i innych czynności. 

3. Osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela  zostaje dopuszczona do pracypo przedstawieniu 
zaświadczenia lekarskiego od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań zdrowotnych 
do wykonywania pracy na w/w stanowisku oraz zaświadczenia   o odbyciu szkolenia w zakresie bhp i ppoż. 

4. Osoba zatrudniona na stanowisku pomocy nauczyciela  podlega bezpośredniemu nadzorowi  Dyrektora 
Zarządzającego.  
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ROZDZIAŁ VII 

Rodzice (prawni opiekunowie) 
w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha”  

 

§ 27 
 

1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” współdziałają ze 
sobą na zasadach partnerstwa  w celu skutecznego oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na 
dziecko oraz określania najbardziej wszechstronnej drogi jego indywidualnego rozwoju. 

2. Formy współdziałania  z rodzicami w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” to: 
1) zebrania grupowe, 
2) kontakty indywidualne z pracownikami przedszkola, 
3) zajęcia otwarte i  zajęcia adaptacyjne, 
4) imprezy i uroczystości przedszkolne i grupowe połączone z prezentacją umiejętności artystycznych dzieci, 
5)warsztaty dla rodziców, 
6) pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii, obserwacji, diagnoz itp., 
7)  gazetki informacyjne dla rodziców wywieszane w szatni, na korytarzu, przed salą,  
8) wycieczki, 
9) spotkania integracyjne, festyny.  

3. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do Niepublicznego Przedszkola  „Wyspa Malucha” mają 
prawo: 

1) zgłaszać  uwagi i propozycje usprawnienia pracy Przedszkola  bezpośrednio nauczycielom, Dyrektorowi 
Zaradzającemu oraz osobie, której powierzono pełnienie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego; 

2) otrzymywać informacje dotyczące rozwoju dzieci, ich specjalnych potrzeb, zachowania, trudności oraz 
czynionych postępów; 

3) wnioskować o zajęcia dodatkowe lub specjalistyczne dla dzieci; 
4) współorganizować imprezy, wycieczki dla dzieci; 
5) udzielać pomocy finansowej i materialnej dla Przedszkola; 
6) wyrażać opinie na temat pracy Przedszkola na zewnątrz, np. dla potrzeb organu  prowadzącego czy organu 

nadzorującego, 
7) brać udział w zajęciach adaptacyjnych w Przedszkolu, 
8) otrzymywać pomoc psychologiczną i pedagogiczną na miarę możliwości Przedszkola, 
9) otrzymywać informacje o bieżącym funkcjonowaniu Przedszkola i  wprowadzanych  zmianach w planie zajęć; 
10) do wychowywania  ich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych bez dyskryminacji wynikającej 

z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, choroby,  płci oraz pozycji społecznej czy materialnej; 
11) znać założeń i zadania wynikające  z realizacji programu wychowania przedszkolnego w danym oddziale 

i koncepcję funkcjonowania Przedszkola. 
4. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci uczęszczających do Przedszkola mają w szczególności obowiązek: 

1) zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w trakcie drogi do Przedszkola oraz z powrotem; 
2) terminowo uiszczać opłaty za wyżywienie; 
3) ubezpieczyć dziecko od nieszczęśliwych wypadów, 
4) punktualnie przyprowadzać i odbierać dzieci;  
5) dbać o wszechstronny rozwój dzieci; 
6)uczestniczyć w spotkaniach z rodzicami i warsztatach dla rodziców, 
7) przestrzegać postanowień niniejszego Statutu, procedur i regulaminów wewnętrznych Przedszkola, 
8) współpracować z nauczycielami prowadzącymi grupę, do której uczęszcza dziecko, 
9) zgłaszać nieobecności dziecka, 
10) zawiadamiać o problemach fizjologicznych, chorobach przewlekłych, chorobach zakaźnych, alergiach  
stwierdzonych u dziecka, 
11)przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, 
12) na bieżąco informować  nauczycieli oraz Dyrektora Zarządzającego o zmianach adresu zamieszkania, 
telefonu kontaktowego, 
13) wyposażyć dziecko w odpowiednią „wyprawkę przedszkolną”, 
14) dbać o czysty i schludny wygląd dziecka, 
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15) z szacunkiem odnosić się do personelu Przedszkola, 
16) naprawić szkodę lub ponieść koszty naprawy mienia uszkodzonego lub zniszczonego przez dziecko. 

 
ROZDZIAŁ VIII 

Wychowankowie i zasady rekrutacji  
w Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha”  

 

§ 28 
 

Wychowankowie 
 

1. Do Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. 
2. Dziecko w wieku 6 lat odbywa w przedszkolu roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna 

się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach i w miarę wolnych miejsc do Przedszkola może uczęszczać 

dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 
4. Dzieci w Przedszkolu mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności mają 

prawo do: 
1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktyczno – wychowawczo- opiekuńczego, uwzględniającego zasady 

higieny pracy umysłowej, 
2) akceptacji takimi, jakimi są, 
3) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, bądź psychicznej czy zaniedbania  ze strony dorosłych, 
4) poszanowania godności i własności osobistej, 
5) indywidualnego procesu wychowania i własnego tempa rozwoju, 
6) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy, 
7) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy, 
8) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno- wychowawczo-opiekuńczym, 
9) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia, 
10) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami, 
11) rozwijania zainteresowań i zdolności poprzez indywidualizację procesu dydaktycznego, 
12) zdrowego jedzenia, 
13) ustawicznej opieki z strony personelu Przedszkola, ich akceptacji i uznania. 
5. Do obowiązków dzieci  w Przedszkolu należy: 
1) zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad oraz norm ustalonych i obowiązujących w grupie 

przedszkolnej, 
2) dbanie o ład, porządek oraz bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników, 
3) każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony przez nauczyciela teren 

zabawy, salę zabaw, ogród przedszkolny, plac zabaw, 
4) informowanie nauczyciela o potrzebach  fizjologicznych, 
5) poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i ogrodzie przedszkolnym,  

a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od kolegów, 
6) słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich pracowników 

przedszkola, 
7) opiekowanie się dziećmi młodszymi, chorymi  lub niepełnosprawnymi. 

 

§ 29 
 

Udzielanie pierwszej pomocy 
 

1. Pracownicy Przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi przypadkami 
ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku pierwszej pomocy. 

2. Na przeprowadzenie czynności higieniczno –pielęgnacyjnych u dziecka oraz okresowego sprawdzanie 
czystości skóry głowy i rąk rodzice/prawni opiekunowie dziecka  wyrażają pisemną zgodę.  
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3. W przypadku dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych mogą być stosowane czynności medyczne, 
w porozumieniu z rodzicem/prawnym opiekunem, po uprzednim podpisaniu stosownych dokumentów, 
upoważnień. Za skutki wykonanych czynności medycznych odpowiedzialność prawną ponoszą 
rodzice/prawni opiekunowie. 

4. Pracownicy Przedszkola  posiadają odpowiednie przeszkolenie do udzielania dzieciom pierwszej pomocy. 

§ 30 
 

Zasady rekrutacji 
 

1. Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” przeprowadza rekrutację dzieci  w oparciu  o zasadę 
powszechnej dostępności oraz aktualne przepisy prawa oświatowego. 

2. Zasady rekrutacji dzieci są określane na każdy rok szkolny i podawane do publicznej wiadomości  w formie 
ogłoszeń na tablicach ogłoszeń w Przedszkolu, a także umieszczane na stronie internetowej organu 
prowadzącego. 

3. Zasady rekrutacji na dany rok szkolny ustala organ prowadzący Przedszkole w uzgodnieniu z wójtem Gminy 
Aleksandrów Kujawski. 

4. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Aleksandrów 
Kujawski. 

5. Rekrutację do Przedszkola  rozpoczyna się od marca lub kwietnia danego roku szkolnego.  
6. Szczegółowe zasady rekrutacji stanowią  Załącznik nr 9 do niniejszego Statutu.  
7.  Aby zapisać dziecko do Przedszkola, rodzice/prawni opiekunowie  wypełniają karty zgłoszenia według 

ustalonych wzorów i terminów. 
8. Ogłoszenie listy dzieci przyjętych do Przedszkola następuje w terminie do 31 maja.  
9. W przypadku wolnych miejsc Dyrektor przyjmuje dzieci do Przedszkola do dnia 31 sierpnia oraz  w trakcie 

roku szkolnego. 
10. Dzieci przyjęte do Przedszkola  mają prawo do odbycia zajęć adaptacyjnych.  

 

§31 
 

Zasady skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola 
 

1. Dyrektor zrządzający , w drodze decyzji, może skreślić z listy dziecko uczęszczające do przedszkola, 
w następujących przypadkach: 

1) Rodzice/prawni opiekunowie nie przestrzegają statutu przedszkola. 

2) Dziecko zagraża bezpieczeństwu i życiu innych dzieci. 

3) Dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres miesiąca, a rodzice/prawni opiekunowie nie zgłaszają 
przyczyny nieobecności. 

2. Procedura postępowania w przypadku skreślenia dziecka z listy wychowanków: 
1) Pisemne zawiadomienie rodziców o zamiarze skreślenia z listy przedszkolaków z podaniem przyczyny, 

terminu do dopełnienia formalności, przewidywanego terminu skreślenia oraz podaniem informacji w jakim 
terminie i do kogo rodzice mogą się odwołać. 

2)  Od decyzji o zamiarze skreślenia dziecka z listy wychowanków rodzic/prawny opiekun ma prawo wnieść 
odwołanie do właściwego organu prowadzącego. 

3) Dyrektor nie może skreślić z listy wychowanków dziecka objętego rocznym przygotowaniem przedszkolnym. 
 

§ 32 
Warunki przyprowadzania dzieci do Przedszkola i ich odbierania  

 
1. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do osobistego przyprowadzania dzieci na zajęcia 

w Przedszkolu oraz ich odbierania, bądź wskazania pełnoletnich osób, przez nich pisemnie upoważnionych 
do odbioru, zapewniających dziecku pełne bezpieczeństwo.  

2. Nauczyciele zobowiązani są do respektowania pisemnych oświadczeń złożonych przez rodziców (prawnych 
opiekunów) odnośnie odbierania dzieci przez osoby dorosłe wskazane w oświadczeniu.  

3. Rodzic lub osoba wskazana są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci. 
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4. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do Przedszkola  oraz jego powrót odpowiedzialni są rodzice 
(prawni opiekunowie) dziecka.  

5. Po przyprowadzeniu dziecka do Przedszkola rodzic/ prawny opiekun ma obowiązek oddać   je bezpośrednio 
pod opiekę nauczyciela. Po odebraniu dziecka od nauczyciela rodzic odpowiada   za jego bezpieczeństwo na 
terenie Przedszkola  i w drodze do domu.  

6. Nauczyciele są zobowiązani zwracać uwagę na wszystkie osoby postronne przebywające na terenie 
Przedszkola  i reagować na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa dzieci.  

7. Na terenie Przedszkola obowiązują liczne procedury i regulaminy zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, 
stanowiące załączniki do niniejszego Statutu. 

 

§ 33 
Nagrody, pochwały, podziękowania 

 
1. W Niepublicznym Przedszkolu „Wyspa Malucha” stosowane są wobec dzieci różne rodzaje nagród  

i pochwał, motywujące dzieci do właściwych zachowań i rozwoju: 
 1) pochwała indywidualna, 
 2) pochwała przez całą grupą, 
 3) pochwała przed rodzicami, 
 4) tablica motywująca, 
 5) upominki, emblematy, 
 6) nagrody rzeczowe, 
 7) nagrody książkowe, 
 8) dyplomy, 
 9) medale, 
 10) przydział funkcji. 

2. W Przedszkolu nie stosuje się kar wobec dzieci , a jedynie rozmowy motywujące.  
3. Rodzicom/ prawnym opiekunom  za szczególne zaangażowanie w życie Przedszkola udziela się podziękowań.  
4. Podziękowania otrzymują także osoby i instytucje współpracujące z Przedszkolem oraz sponsorzy. 

 
ROZDZIAŁ IX 

Źródła finansowania Niepublicznego Przedszkola  
„Wyspa Malucha” oraz  zasady odpłatności 

 

§ 34 

1. Działalność  Niepublicznego Przedszkola „Wyspa Malucha” może być finansowana z następujących źródeł: 
1) dotacji Gminy Aleksandrów Kujawski; 
2) wpłat rodziców; 
3) dotacji unijnych 
4) dotacji krajowych 
5) darowizn;  
6) innych źródeł  dochodów dozwolonych prawem. 
2. Zajęcia podstawowe oraz w miarę możliwości zajęcia dodatkowe w Przedszkolu są nieodpłatne. 
3. Rodzice ponoszą koszty ubezpieczenia i wyżywienia dzieci według stawek ustalonych przez organ 

prowadzący. 
 

ROZDZIAŁ X 
Postanowienia końcowe 

 

§ 35 
 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 
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2. Regulaminy i procedury określające działalność organów Przedszkola, a także wynikające z jego celów  
i zadań, nie mogą być sprzeczne z zapisami niniejszego Statutu, jak również przepisami ustaw i aktów 
wykonawczych. 

3. Przedszkole posiada stronę internetową  administrowaną przez organ prowadzący.  
 

§ 36 
 

1. Zasady prowadzenia przez Niepubliczne Przedszkole „Wyspa Malucha” gospodarki finansowej i materiałowej  
określają  odrębne przepisy. 

2. Prowadzenie przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej. 
 

§ 37 
 

1. Organem uprawnionym do dokonania zmian oraz uchylenia Statutu Niepublicznego Przedszkola „Wyspa 
Malucha” jest Zarząd Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” 

2. W sprawach nieuregulowanych treścią niniejszego Statutu stosuje się przepisy aktów prawnych 
wymienionych w §1.  

3. Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności przedszkolnej: dzieci, rodziców, nauczycieli  i innych 
pracowników przedszkola. 

4. Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 01 września 2015 roku. 
  

 
 

 
 

Zatwierdzam 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aleksandrów Kujawski, dnia  16 czerwca 2016 r. 


