
STATUT	  PRZEDSZKOLA 

STATUT	  PRZEDSZKOLA	  NIEPUBLICZNEGO	  KLUB	  
MALUCHA	  W	  MIŃSKU	  MAZOWIECKIM 

ROZDZIAŁ	  I	  POSTANOWIENIA	  WSTĘPNE 

§1 

1.	  Nazwa	  przedszkola	  brzmi:	  Przedszkole	  Niepubliczne	  Klub	  
Malucha,	  Renata	  i	  Robert	  Karwowscy.	   

2.	  Przedszkole	  mieści	  się	  w	  Mińsku	  Mazowieckim	  przy	  ulicy	  
Nadrzecznej	  22.	   

ROZDZIAŁ	  II 

CELE	  I	  ZADANIA	  PRZEDSZKOLA 

§2	   
1.Przedszkole	  realizuje	  cele	  i	  zadania	  z	  przepisów	  prawa,	  w	  
szczególności:	   

a.	  udziela	  dzieciom	  pomocy	  psychologiczno	  –	  pedagogicznej,	   
b.	  umożliwia	  dzieciom	  podtrzymanie	  poczucia	  tożsamości	  
etycznej,	  językowej	  i	  religijnej.	   
2.	  Cele	  i	  zadania	  określone	  w	  ust.	  1	  przedszkole	  realizuje	  w	  
szczególności	  poprzez:	   
a.	  współpracę	  z	  Poradnią	  Psychologiczno	  –	  Pedagogiczną,	   
b.	  organizowanie	  na	  życzenie	  rodziców	  (opiekunów	  prawnych)	  
w	  ramach	  planu	  zajęć	  przedszkolnych	  nauki	  religii.	   

§3	   
Przedszkole	  zapewnia	  opiekę,	  wychowanie	  i	  uczenie	  się	  w	  



atmosferze akceptacji	  i	  bezpieczeństwa,	  a	  także	  warunki	  
umożliwiające	  dziecku	  przygotowanie	  się	  do	  nauki	  w	  szkole.	   

§4	   
Wobec	  rodziny	  (opiekunów	  prawnych)	  przedszkole	  pełni	  
funkcję	  doradczą	  i	  wspierającą	  działania	  wychowawcze	  
poprzez:	   
a.	  pomoc	  w	  rozpoznawaniu	  możliwości	  rozwojowych	  dziecka	  i	  
podjęcie	  wcześniej	  i	  nterwencji	  specjalistycznej,	   
b.	  informowanie	  na	  bieżąco	  o	  postępach	  dziecka,	   
c.	  uzgadnianie	  wspólnie	  z	  rodzicami	  kierunków	  i	  zakresu	  zadań	  
realizowanych	  w	  przedszkolu	  i	  w	  oddziałach	  przedszkolnych.	   

§5	   
1.	  Celem	  wychowania	  przedszkolnego	  jest	  wspomaganie	  i	  
ukierunkowanie	  rozwoju	  dziecka	  zgodnie	  z	  jego	  wrodzonym	  
potencjałem	  i	  możliwościami	  rozwojowymi	  w	  relacjach	  ze	  
środowiskiem	  społeczno	  –	  kulturowym	  i	  przyrodniczym.	   

2.	  Zadania,	  wynikające	  z	  celu,	  o	  którym	  mowa	  w	  ust.	  1,	  
przedszkole	  realizuje	  zgodnie	  z	  podstawą	  programową	  
określoną	  w	  odrębnych	  przepisach.	   

§6	   
1.	  Opiekę	  nad	  dziećmi	  w	  czasie	  pobytu	  w	  przedszkolu	  pełni	  
nauczyciel.	   

2.	  W	  czasie	  zajęć	  poza	  terenem	  przedszkola	  nauczycielowi	  
pomaga	  pomoc	  nauczyciela.	   

§7 
1.	  Rodzice	  (opiekunowie	  prawni)	  są	  zobowiązani	  do	  złożenia	  
pisemnych	  oświadczeń	  o	  upoważnieniu	  wskazanych	  przez	  nich	  



osób	  do	  przyprowadzania	  i	  odbierania	  dzieci	  z	  przedszkola,	  a	  
także	  o	  odpowiedzialności	  za	  opiekę	  nad	  dziećmi	  w	  drodze	  z	  
przedszkola	  do	  domu.	   

2.	  Rodzice	  (opiekunowi	  prawni)	  oraz	  upoważnione	  przez	  nich	  
osoby	  są	  odpowiedzialni	  za	  bezpieczeństwo	  dziecka	  na	  terenie	  
przedszkola	  do	  momentu	  przekazania	  dziecka	  nauczycielowi	  
oraz	  od	  momentu	  odbioru	  dziecka	  od	  nauczyciela.	   

3.	  Osoby	  niepełnoletnie	  oraz	  osoby	  w	  stanie	  nietrzeźwym	  nie	  
są	  uprawnione	  do	  przyprowadzania	  i	  odbierania	  dzieci	  z	  
przedszkola.	   

ROZDZIAŁ	  III	  ORGANY	  PRZEDSZKOLA	   

Organami	  przedszkola	  są:	   
1.	  Dyrektor	  przedszkola	   
2.	  Rada	  Pedagogiczna	   

Dyrektor	  przedszkola	   

§8	   

§9	   

1.Stanowisko	  Dyrektora	  przedszkola	  powierzają	  właściciele	  
przedszkola	  niepublicznego	  na	  zasadach	  określonych	  w	  
odrębnych	  przepisach.	  2.Dyrektor	  przedszkola:	   
a.	  kieruje	  działalnością	  dydaktyczno	  –	  wychowawczą,	   
b.	  sprawuje	  nadzór	  pedagogiczny,	   
c.	  sprawuje	  opiekę	  nad	  dziećmi	  oraz	  stwarza	  warunki	  
harmonijnego	  rozwoju	  psychofizycznego	  poprzez	  aktywne	  
działania	  prozdrowotne,	   
d.	  realizuje	  postanowienia	  Rady	  Pedagogicznej,	  podjęte	  w	  



ramach	  jej	  kompetencji	  stanowiących	   
3.Dyrektor	  w	  wykonywaniu	  swoich	  zadań	  współpracuje	  z	  Radą	  
Pedagogiczną	  i	  rodzicami.	   
 

§	  10	   

Rada	  Pedagogiczna	   

1.	  W	  przedszkolu	  działa	  Rada	  Pedagogiczna,	  która	  jest	  
kolegialnym	  organem	  przedszkola	  w	  zakresie	  realizacji	  jej	  
statutowych	  zadań	  dotyczących	  kształcenia,	  wychowania	  i	  
opieki.	   

2.	  W	  skład	  Rady	  Pedagogicznej	  wchodzą	  wszyscy	  nauczyciele	  
zatrudnieni	  w	  przedszkolu.	   

3.	  Przewodniczącym	  Rady	  Pedagogicznej	  jest	  Dyrektor	  
przedszkola.	   
4.	  Zebrania	  plenarne	  Rady	  Pedagogicznej	  są	  organizowane	  
przed	  rozpoczęciem	  roku	  szkolnego,	  po	  zakończeniu	  półrocza	  i	  
rocznych	  zajęć	  przedszkolnych	  oraz	  w	  miarę	  bieżących	  potrzeb	  
i	  w	  celach	  szkoleniowych.	  Zebrania	  mogą	  być	  organizowane	  z	  
inicjatywy	  przewodniczącego,	  właścicieli	  przedszkola	  lub	  co	  
najmniej	  1/3	  członków	  Rady	  Pedagogicznej.	  Harmonogram	  
pracy	  Rady	  Pedagogicznej	  na	  dany	  rok	  szkolny	  podaje	  
Dyrektor	  do	  wiadomości	  nauczycielom	  na	  początku	  roku	  
szkolnego.	   

5.	  Przewodniczący	  prowadzi	  i	  przygotowuje	  zebrania	  Rady	  
Pedagogicznej	  oraz	  jest	  odpowiedzialny	  za	  zawiadomienie	  
wszystkich	  jej	  członków	  o	  terminie	  i	  porządku	  zebrania.	   

6.	  Dyrektor	  przedszkola	  przedstawia	  Radzie	  Pedagogicznej	  nie	  



rzadziej	  niż	  dwa	  razy	  w	  roku	  szkolnym,	  ogólne	  wnioski	  
wynikające	  ze	  sprawowania	  nadzoru	  pedagogicznego.	   

§	  11	   

1.Do	  kompetencji	  stanowiących	  Rady	  Pedagogicznej	  należy:	   
a.	  zatwierdzenie	  planów	  przedszkola,	   
b.	  podejmowanie	  postanowień	  w	  sprawie	  innowacji	  i	  
eksperymentów	  pedagogicznych	  w	  przedszkolu.	   
2.Rada	  Pedagogiczna	  opiniuje:	   
a.	  organizację	  pedagogicznej	  pracy	  przedszkola,	  w	  tym	  
zwłaszcza	  tygodniowy	  rozkład	  zajęć.	   

Kompetencje	  Rady	  Pedagogicznej	   

§	  12	   
1.	  Zebrania	  Rady	  Pedagogicznej	  są	  protokołowane.	  Protokoły	  
podpisują:	  przewodniczący	  i	  obecni	  na	  zebraniu	  członkowie	  
Rady	  Pedagogicznej	  oraz	  właściciele	  przedszkola.	  Członkowie	  
Rady	  nieobecni	  na	  posiedzeniu	  zapoznają	  się	  z	  protokołem	  i	  
poświadczają	  ten	  fakt	  własnym	  podpisem.	   

2.	  Nauczyciele	  są	  zobowiązani	  do	  nie	  ujawniania	  spraw	  
poruszanych	  na	  posiedzeniu	  Rady	  Pedagogicznej,	  które	  mogą	  
naruszyć	  dobro	  osobiste	  wychowanków	  lub	  ich	  rodziców,	  a	  
także	  właścicieli,	  nauczycieli	  i	  innych	  pracowników	  
przedszkola.	   

§	  13	   

Formy	  współdziałania	  rodziców	  i	  nauczycieli	   

1. Zadania	  wynikające	  z	  planu	  rocznego	  przedszkola	  
przedstawia	  się	  do	  wglądu	  rodzicom	  na	  zebraniu	  ogólnym.	   



2. Zadania	  wynikające	  z	  planu	  miesięcznego	  nauczyciel	  jest	  
zobowiązany	  przedstawić	  do	  wglądu	  rodziców	  (wywieszać	  co	  
miesiąc	  na	  tablicy	  informacyjnej	  tematy	  kompleksowe).	   

3. Rodzice	  mają	  prawo	  uzyskać	  pełną	  i	  rzetelną	  informację	  o	  
swoim	  dziecku,	  jego	  zachowaniu	  i	  rozwoju	  (	  na	  zebraniach	  
grupowych,	  w	  codziennych	  kontaktach	  indywidualnych).	   

4. Rodzice	  mają	  prawo	  uczestniczyć	  w	  zajęciach	  otwartych,	  a	  
także	  w	  innych	  zajęciach,	  jeżeli	  wyrażą	  taką	  chęć.	   

5. Nauczyciele	  organizują	  stałe	  spotkania	  z	  rodzicami	  w	  celu	  
wymiany	  informacji	  oraz	  dyskusji	  na	  tematy	  wychowawcze.	   

§	  14	   

1. Właścicielami	  przedszkola	  są:	  Renata	  i	  Robert	  Karwowscy,	  
którzy:	   

a.	  kierują	  bieżącą	  działalnością	  przedszkola	  oraz	  reprezentują	  
go	  na	  zewnątrz,	   
b.	  organizują	  administracyjną,	  finansową	  i	  gospodarczą	  
obsługę	  przedszkola,	   
2. Właściciele	  są	  kierownikami	  zakładu	  pracy	  dla	  
zatrudnionych	  w	  przedszkolu	  nauczycieli	  (	  w	  tym	  dyrektora)	  i	  
pracowników	  nie	  będących	  nauczycielami.	   
3. Organem	  sprawującym	  nadzór	  pedagogiczny	  nad	  
przedszkolem	  jest	  Mazowiecki	  Kurator	  Oświaty.	   

ROZDZIAŁ	  IV	  ORGANIZACJA	  PRZEDSZKOLA	   

§	  15	   
1.	  Podstawową	  jednostką	  organizacyjną	  przedszkola	  jest	  
oddział	  obejmujący	  dzieci	  w	  zbliżonym	  wieku	  z	  



uwzględnieniem	  ich	  potrzeb,	  zainteresowań,	  uzdolnień.	   
2.	  Liczba	  dzieci	  w	  oddziale	  nie	  może	  przekraczać	  25	  osób.	   

§	  16	   
1. Praca	  wychowawczo	  –	  dydaktyczna	  i	  opiekuńcza	  jest	  
prowadzona	  w	  oparciu	  o	  podstawę	  programową	  wychowania	  
przedszkolnego	  określoną	  w	  odrębnych	  przepisach.	   
2. Godzina	  zajęć	  w	  przedszkolu	  trwa	  60	  minut.	   
3. Czas	  trwania	  zajęć	  prowadzony	  dodatkowo,	  w	  szczególności	  
zajęć	  umuzykalniających,	  nauki	  języka	  obcego,	  nauki	  religii	  i	  
zajęć	  rewalidacyjnych	  powinien	  być	  dostosowany	  do	  
możliwości	  rozwojowych	  dzieci	  i	  wynosi:	   
a.	  z	  dziećmi	  w	  wieku	  3	  –	  4	  lat	  ok.	  15	  minut,	   
b.	  z	  dziećmi	  w	  wieku	  5	  –	  6	  lat	  ok.	  30	  minut	   
4.Sposób	  dokumentowania	  zajęć	  prowadzonych	  w	  
przedszkolu	  określają	  odrębne	  przepisy.	   

§	  17	   
Przedszkole	  jest	  3	  oddziałowe.	   

§	  18	   
1.	  Organizację	  pracy	  przedszkola	  określa	  ramowy	  rozkład	  dnia	  
ustalony	  przez	  Dyrektora	  przedszkola	  z	  uwzględnieniem	  zasad	  
ochrony	  zdrowia	  oraz	  oczekiwań	  rodziców	  (opiekunów	  
prawnych).	   
2.	  Na	  podstawie	  ramowego	  rozkładu	  dnia,	  nauczyciel	  
(nauczyciele),	  któremu	  powierzono	  opiekę	  nad	  danym	  
oddziałem,	  ustala	  dla	  tego	  oddziału	  szczegółowy	  rozkład	  dnia,	  
z	  uwzględnieniem	  potrzeb	  i	  zainteresowań	  dzieci.	   
 
 
 



§	  19	   
1.Przedszkole	  jest	  czynne	  przez	  5	  dni	  w	  tygodniu,	  od	  
poniedziałku	  do	  piątku	  w	  godzinach	  od	  7.00	  do	  18.00.	  
 
2.Czas	  przeznaczony	  na	  realizację	  podstawy	  programowej	  
wychowania	  przedszkolnego	  wynosi	  5	  godzin.	   
 
3.Przedszkole	  funkcjonuje	  przez	  cały	  rok	  szkolny.	  
 
4.Dzieci	  przyjęte	  do	  przedszkola	  korzystają	  z	  3	  posiłków	  
dziennie.	  
 
5.Wysokość	  opłat	  za	  świadczenia	  przedszkola	  ustalają	  
właściciele	  przedszkola.	   
 
6. O	  wysokości	  opłat	  za	  pobyt	  dzieci	  w	  przedszkolu	  oraz	  
sposobie	  wnoszenia	  opłat	  rodzice	  (opiekuni	  prawni)	  są	  
informowani	  na	  tablicy	  ogłoszeń.	   
 
7. Odpłatność	  za	  przedszkole	  wnosi	  się	  do	  10	  dnia	  każdego	  
miesiąca	  za	  miesiąc	  bieżący.	  Za	  każdy	  dzień	  usprawiedliwionej	  
nieobecności	  dziecka	  w	  przedszkolu	  przysługuje	  rodzicom	  
zwrot	  w	  wysokości	  dziennej	  stawi	  żywieniowej.	  Opłata	  stała	  
nie	  ulega	  zwrotowi.	   

8. W	  przypadku	  nie	  uregulowania	  opłat	  w	  terminie	  
określonym	  w	  ust.	  9	  właściciel	  przedszkola	  upomina	  rodziców	  
(opiekunów	  prawnych)	  na	  piśmie.	  W	  przypadku	  
bezskuteczności	  upominania	  właściciele	  przedszkola	  
podejmują	  czynności	  prawne	  w	  celu	  przymusowego	  
wyegzekwowania	  należności.	   



ROZDZIAŁ	  V	  ZAKRES	  ZADAŃ	  NAUCZYCIELA	  ORAZ	  
INNYCH	  PRACOWNIKÓW	  PRZEDSZKOLA	   

§	  21	   

Nauczyciel:	   
1.	  dba	  o	  bezpieczeństwo	  dziecka	  na	  terenie	  placówki	   
2.	  realizuje	  obowiązujący	  program	  wychowania	  
przedszkolnego	   
3.	  systematycznie	  przygotowuje	  się	  do	  prowadzonych	  zajęć	   
4.	  dostrzega	  i	  stara	  się	  zaspokoić	  potrzeby	  emocjonalne	  i	  
psychofizyczne	  dziecka	   
5.	  zobowiązany	  jest	  do	  czynnego	  udziału	  w	  posiedzeniach	  
Rady	  Pedagogicznej	  i	  samokształcenia	   
6.	  ściśle	  współpracuje	  z	  rodzicami	  w	  celu	  ujednolicenia	  
oddziaływań	  wychowawczych.	   
7.	  Systematycznie	  prowadzi	  obowiązującą	  dokumentację	   
8.	  zobowiązany	  jest	  do	  przestrzegania	  tajemnicy	  dotyczącej	  
dziecka	  i	  jego	  rodziny	   
9.	  dba	  o	  powierzone	  mu	  mienie	   
10.	  	  uczestniczy	  w	  tworzeniu	  właściwej	  atmosfery	  pracy	   ��� 
11.	  	  wyjaśnia	  przyczyny,	  nieprawidłowości	  i	  odchylenia	  w	  
rozwoju	  oraz	   ���podejmuje	  działania	  kompensacyjne	  wobec	  
dzieci,	  które	  tego	   ���potrzebują.	   ��� 
12.	  	  podejmuje	  działania	  stymulujące	  rozwój	  zainteresowań	  i	  
zdolności	  w	   ���stosunku	  do	  dzieci,	  których	  możliwości	  rozwojowe	  
są	  wyższe	  od	  przeciętnych.	   ��� 

§	  20	   
•	  pracowników	  pedagogicznych	   

W	  przedszkolu	  zatrudnia	  się:	   



•	  pracowników	  obsługowych	   

§	  22	   
1.	  Pracowników	  pedagogicznych	  i	  obsługi	  zatrudniają	  i	  
zwalniają	  właściciele	  przedszkola	  zgodnie	  z	  przepisami	  
Kodeksu	  Pracy	  i	  przepisami	  wykonawczymi	  wydanymi	  na	  ich	  
podstawie.	   
2	  Zakres	  zadań	  pracowników	  ustalają	  właściciele	  przedszkola.	   
3	  Wszyscy	  pracownicy	  przedszkola	  zobowiązani	  są	  do	  
przestrzegania	  przepisów	  BHP	  i	  przeciwpożarowych.	   
4	  Wszyscy	  pracownicy	  są	  zobowiązani	  do	  poddawania	  się	  
właściwym	  badaniom	  lekarskim.	   

ROZDZIAŁ	  VI	  WYCHOWANIE	  PRZEDSZKOLNE	   

§	  23	  o	  przedszkola	  uczęszczają	  dzieci	  w	  wieku	  od	  3	  do	  6	  lat.	   

§	  24	   
1.	  Do	  przedszkola	  przyjmowane	  są	  dzieci	  na	  dany	  rok	  szkolny,	  
na	  podstawie	  kart	  zgłoszeń	  składanych	  przez	  rodziców	  
(opiekunów	  prawnych),	  a	  także	  w	  ciągu	  całego	  roku	  
szkolnego,	  z	  chwilą	  zwalniania	  miejsc.	   

§	  25	   
Właściciele	  przedszkola	  mogą	  skreślić	  dziecko	  z	  listy	  
wychowanków	  przedszkola	  w	  przypadku:	  nie	  wywiązania	  się	  z	  
obowiązku	  terminowego	  wnoszenia	  opłat	  za	  pobyt	  dziecka	  w	  
przedszkolu.	   

§	  26	   
Wychowankowie	  przedszkola	  mają	  prawo:	   

1.	  Do	  właściwie	  zorganizowanego	  procesu	  opiekuńczo	  –	  



wychowawczo	  –	  dydaktycznego	  zgodnie	  z	  zasadami	  higieny	  
pracy	  umysłowej,	   
2.	  do	  ochrony	  przed	  wszelkimi	  formami	  przemocy,	  ochrony	  i	  
poszanowania	  godności	  osobiste,	   
3.	  do	  życzliwego	  i	  podmiotowego	  traktowania	  w	  trakcie	  
procesu	  opiekuńczo	  –	  wychowawczo	  –	  dydaktycznego,	   
4.	  do	  akceptacji	  takimi,	  jakie	  jest,	   
5.	  spokoju	  i	  samotności,	  gdy	  tego	  potrzebuje,	   
6.	  indywidualnego	  procesu	  i	  własnego	  tempa	  rozwoju,	   
7.	  aktywnej	  dyskusji	  z	  dziećmi	  i	  dorosłymi,	   
8.	  aktywnego	  kształtowania	  kontaktów	  społecznych	  i	  
otrzymania	  w	  tym	  pomocy,	   
9.	  zabawy	  i	  wyboru	  towarzyszy	  zabawy,	   
10.	  posiadania	  osób	  odpowiedzialnych	  i	  zaangażowanych,	  do	  
których	  może	  się	  zwrócić,	   
11.	  	  spolegliwych	  umów	  i	  kontaktów	  z	  dorosłymi,	   ��� 
12.	  	  badania	  i	  eksperymentowania,	   ��� 
13.	  	  doświadczenia	  konsekwencji	  własnego	  zachowania	  
ograniczonego	   ���względami	  bezpieczeństwa,	   ��� 
14.	  	  różnorodnego,	  bogatego	  na	  bodźce	  i	  poddającego	  się	  
procesom	   ���twórczym	  otoczenia,	   ��� 
15.	  	  snu	  i	  wypoczynku,	  jeśli	  jest	  zmęczone,	   ��� 
16.	  	  jedzenia	  i	  picia,	  gdy	  jest	  głodne	  i	  spragnione,	  ale	  również	  
prawo	  do	   ���nauki	  regulowania	  własnych	  potrzeb,	   ��� 
17.	  	  zdrowego	  jedzenia.	   ��� 

ROZDZIAŁ	  VII	  POSTANOWIENIA	  KOŃCOWE	   

§	  27	  Sposób	  uzyskiwania	  środków	  finansowych:	   

1.	  Przedszkole	  jest	  utrzymywane	  przez	  właścicieli	  oraz:	   
a.	  uzyskuje	  wpływy	  od	  rodziców	  (opiekunów	  prawnych)	  



wychowanków	  w	  formie	  czesnego	  za	  pobyt	  dziecka	  w	  
placówce	  
b.	  korzysta	  z	  dotacji	  z	  jednostki	  samorządowej.	  
c.	  może	  także	  korzystać	  z	  darowizn	  od	  osób	  fizycznych	  oraz	  
instytucji	  . 

§	  28	   
Statut	  przedszkola	  nadają	  oraz	  wprowadzają	  w	  nim	  zmiany	  i	  
uzupełniają	   

właściciele	  przedszkola.	  Statut	  nie	  może	  być	  sprzeczny	  z	  
odpowiednimi	  przepisami	  ustawi	  o	  systemie	  oświaty.	   

§	  29	  	  
Przedszkole	  prowadzi	  i	  przechowuje	  dokumentację	  zgodnie	  z	  
odrębnymi	  przepisami.	   

ANEKS	  DO	  STATUTU	  PRZEDSZKOLA	  
NIEPUBLICZNEGO	  KLUB	  MALUCHA	  W	  MIŃSKU	  
MAZOWIECKIM	   

Wprowadza	  się	  zmiany:	   

•w	  paragrafie	  8	  dodaje	  się	  pkt.	  3	  Rada	  Rodziców,	   
•	  paragraf	  13	  otrzymuje	  brzmienie	  Rady	  Rodziców.	   

Rada	  Rodziców	   

1.	  Rada	  Rodziców	  stanowi	  reprezentację	  rodziców	  
wychowanków	  uczęszczających	  do	  przedszkola.	   
2.	  Rada	  Rodziców	  jest	  społecznie	  działającym	  organem	  na	  
rzecz	  placówki.	   
3	  Wspiera	  działalność	  opiekuńczo	  –	  wychowawczo	  –	  



dydaktyczną	  przedszkola	   

tak,	  by	  odpowiadała	  oczekiwaniom	  rodziców	  i	  dzieci.	   
4.	  Rada	  Rodziców	  tworzona	  jest	  i	  działa	  w	  oparciu	  o	  przyjęty	  
regulamin.	   
5	  Celem	  działalności	  Rady	  Rodziców	  jest:	  
a.	  zapewnienie	  współpracy	  rodziców	  z	  przedszkolem	  w	  
podnoszeniu	  jakości	  pracy	  przedszkola,	  
b.	  współdziałanie	  z	  Dyrektorem,	  Radą	  Pedagogiczną	  w	  
zaznajamianiu	  rodziców	  z	  działalnością	  edukacyjną	  
przedszkola	  i	  wynikającymi	  z	  niej	  zadaniami	  dla	  rodziców,	  
c.	  pozyskiwania	  rodziców	  do	  czynnego	  udziału	  w	  realizacji	  
zadań	  przedszkola.	   

•	  paragraf	  17,	  pierwsze	  zdanie	  otrzymuje	  brzmienie:	  
Przedszkole	  jest	  4	  oddziałowe.	   

•	  Dodaje	  się	  drugie	  zdanie:	  W	  przedszkolu	  tworzone	  są	  
oddziały	  zerowe.	   
•	  w	  paragrafie	  21	  dodaje	  się	  pkt.	  13:Nauczyciel	  zobowiązany	  
jest	  do	  planowania	  własnego	  rozwoju	  zawodowego,	  
podnoszenia	  swoich	  kwalifikacji	  zawodowych,	  
samokształcenia	  poprzez	  uczestnictwo	  w	  różnych	  formach	  
doskonalenia	  zawodowego	  oraz	  do	  wzbogacania	  wiedzy	  
fachowej	  i	  doskonalenia	  swoich	  umiejętności.	   

•	  paragraf	  29	  w	  postanowieniach	  końcowych	  zostaje	  zapisany	  
jako	  paragraf	  30.	   

Aneks	  do	  Statutu	  został	  zatwierdzony	  uchwałą	  Rady	  
Pedagogicznej	  w	  dniu	  27.08.2007	  r.	   

 



ANEKS	  DO	  STATUTU	  PRZEDSZKOLA	  
NIEPUBLICZNEGO KLUB	  MALUCHA	  RENATA	  I	  
ROBERT	  KARWOWSCY	  W	  MIŃSKU	  
MAZOWIECKIM	   

Wprowadza	  się	  zmianę	  w	  §	  9,	  dodaje	  się	  punkt	  4	  i	  5:	   

Dyrektor	  przedszkola,	  na	  podstawie	  uchwały	  Rady	  
Pedagogicznej	  może	  skreślić	  dziecko	  z	  listy	  wychowanków	  
przedszkola	  w	  drodze	  decyzji	  administracyjnej	  w	  przypadku:	   
nieprzystosowania	  się	  dziecka	  nowo	  przyjętego	  do	  warunków	  
przedszkola	  w	  okresie	  2	  miesięcy,	  nieusprawiedliwionej	  
nieobecności	  dziecka	  w	  przedszkolu	  trwającej	  dłużej	  niż	  1	  
miesiąc,	  nie	  wywiązywania	  się	  z	  obowiązku	  terminowego	  
wnoszenia	  opłat	  za	  pobyt	  dziecka	  w	  przedszkolu	  przez	  okres	  2	  
miesięcy,	  nie	  odbierania	  dziecka	  w	  godzinach	  pracy	  
przedszkola	  (	  do	  godziny	  18.00),	  stwierdzenia	  u	  dziecka	  
uporczywych	  zachowań	  zagrażających	  jego	  zdrowiu,	  (np.	  
odmowa	  spożywania	  posiłków)	  lub	  bezpieczeństwu	  innych	  
dzieci,	  braku	  porozumienia	  między	  rodzicami,	  a	  przedszkolem	  
w	  sprawach	  kluczowych,	  dotyczących	  wychowania	  dziecka	  i	  
problemów	  wychowawczych,	  gdy	  rodzice	  nie	  interesują	  się	  
dzieckiem,	  nie	  współpracują	  z	  poradnią	  specjalistyczną,	  a	  
dziecko	  (	  jego	  agresywne	  zachowanie,	  nieadekwatne	  do	  
istniejącej	  sytuacji)	  zagraża	  bezpieczeństwu	  innych	  dzieci	  i	  
sobie,	  gdy	  jest	  nosicielem	  choroby	  zakaźnej	  (	  oprócz	  chorób	  
wieku	  dziecięcego)	   

Od	  decyzji	  dyrektora	  w	  sprawie	  skreślenia	  dziecka	  z	  listy	  
wychowanków	  przedszkola	  przysługuje	  rodzicom	  (opiekunom	  
prawnym)	  dziecka	  prawo	  wniesienia	  odwołania	  do	  



Mazowieckiego	  Kuratora	  Oświaty	  w	  Warszawie	  za	  
pośrednictwem	  dyrektora	  przedszkola	  w	  terminie	  14	  dni	  od	  
daty	  jej	  otrzymania.	   

	  


