
 

Wyciąg ze statutu 

Przedszkola Publicznego Kwiatki Świętego Franciszka w Warszawie 
 

§ 5 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Przedszkole cele i zadania realizuje w duchu wartości i zasad przekazywanych przez Kościół Katolicki. 

3. Przedszkole podtrzymuje tożsamość narodową dzieci, uczy miłości Boga i Ojczyzny. 

 

§9 

1. Z uwagi na katolicki charakter przedszkola, wychowanie religijne jest integralnie związane z realizacją 

podstawy programowej.  

2. Przyjęcie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział dziecka w zajęciach 

z religii. 

 

§17 

5. Dla dzieci w przedszkolu mogą być organizowane zajęcia poza terenem przedszkola. 

6. Udział dzieci w zajęciach poza terenem przedszkola wymaga pisemnej zgody rodziców. 

 

§18 

1. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub opiekunów prawnych lub osoby 

upoważnione na piśmie. 

2. Rodzice lub opiekunowie prawni mogą w formie pisemnej upoważnić pełnoletnią osobę do 

przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.  

3. Rodzice lub opiekunowie prawni przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka 

odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę. 

4. Osoba przyprowadzająca dziecko jest zobowiązana przekazać je bezpośrednio pod opiekę pracownika 

przedszkola. 

5. Nauczyciel lub osoba upoważniona przez dyrektora ma obowiązek osobiście sprawdzić, kto odbiera 

dziecko z przedszkola. 

6. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej, jeżeli osoba ta nie zapewnia 

dziecku bezpieczeństwa.  

7. W razie wątpliwości nauczyciel ma prawo wylegitymować osobę odbierającą dziecko z przedszkola. 

8. Dyrektor, w formie zarządzenia, określa szczegółowe warunki przyprowadzania i odbierania dziecka z 

przedszkola z uwzględnieniem: 

a) sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w 

przypadku odmowy; 

b) zasad upoważniania osób do odbioru dziecka z przedszkola; 

c) trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane  

z przedszkola. 

 

§ 19 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do: 

a) znajomości realizowanych programów i planów zajęć; 

b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju; 

c) pomocy w rozpoznawaniu przyczyn trudności rozwojowych dzieci,  

a także rozpoznawania ich zainteresowań i uzdolnień; 

d) zgłaszania własnych pomysłów związanych z organizacją oddziału przedszkolnego, wyposażenia 

sal, organizacją uroczystości, wycieczek  

i dodatkowych zajęć; 

e) wyrażania opinii na temat organizacji wyżywienia dzieci i wypoczynku. 



 

2. Obowiązkiem rodziców lub opiekunów prawnych jest:  

a) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną 

przez rodziców osobę zapewniającą dziecku bezpieczeństwo w godzinach pracy przedszkola;  

b) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu; 

c) informowanie dyrektora lub nauczyciela dziecka o wszelkich zdarzeniach i sytuacjach mających 

bezpośredni związek z dzieckiem, jego bezpieczeństwem oraz kondycją zdrowotną i emocjonalną; 

d) współdziałanie z nauczycielem w celu skutecznego stymulowania całościowego rozwoju dziecka z 

uwzględnieniem jego indywidualnych potrzeb. 

3. Formami współdziałania przedszkola z rodzicami lub opiekunami prawnymi są: 

a) zebrania ogólne, przynajmniej raz w ciągu roku; 

b) zebrania oddziałowe, nie rzadziej niż 2 razy w roku; 

c) konsultacje indywidualne zgodnie z planem współpracy z rodzicami zatwierdzonym przez dyrektora 

lub w miarę potrzeb; 

d) uroczystości, wystawy prac plastycznych, zajęcia otwarte, spotkania integracyjne z udziałem 

rodziców lub opiekunów prawnych i innych członków rodziny, zgodnie z planem pracy przedszkola 

na dany rok szkolny; 

e) dni adaptacyjne; 

f) kącik informacji dla rodziców. 

 

§ 20 

1. Przedszkole funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 18.00. 

2. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny od 1 września do 31 sierpnia, za wyjątkiem: 

a) Wigilii Bożego Narodzenia; 

b) dnia, poprzedzającego Wigilię Bożego Narodzenia; 

c) Wielkiego Piątku; 

d) piątku po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa; 

e) 2 maja; 

f) trzeciego i czwartego tygodnia lipca i [całego] miesiąca sierpnia. 

3. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora z uwzględnieniem 

zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki oraz oczekiwań rodziców. 

4. Oddziałem przedszkolnym opiekują się nauczyciele zgodnie z arkuszem organizacji pracy przedszkola 

na dany rok szkolny. 

 

§ 22 

1. Korzystanie z żywienia w przedszkolu jest odpłatne. 

2. Rodzic ma prawo wybrać dla dziecka ilość posiłków spośród wymienionych w § 4 ust. 3  

3. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zabraniu rodziców w 

każdym roku szkolnym. W przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku 

szkolnego, decyzję podejmuje Dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Organem Prowadzącym. 

4. Opłaty za posiłki wnosi się z dołu, najpóźniej do 10 dnia następnego miesiąca. 

5. Opłaty za wyżywienie należy wnosić przelewem na wskazany przez Dyrektora Przedszkola rachunek 

bankowy. 

 

§ 23 

4. W sytuacjach pogorszenia się stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców o jego 

stanie, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

5. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w sytuacjach nagłych, zagrażających zdrowiu lub życiu dziecka, 

wzywane jest pogotowie ratunkowe z równoczesnym zawiadomieniem rodziców lub opiekunów prawnych. 

 


