
1 

 

 
 
 

STATUT 

PRZEDSZKOLA „BAJKOWA PRZYSTAŃ” 

 

§1 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

1. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Przystań”, zwane dalej „Przedszkolem”,  

ma siedzibę pod adresem: 50-425 Wrocław, ul. Krakowska 56-62.  

2. Ustalona nazwa Przedszkola brzmi:  

Przedszkole  ”Bajkowa Przystań”  

ul. Krakowska 56-62 

50 – 425 Wrocław 

3. Podstawą prawną działania Przedszkola jest:  

a. ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r.  poz. 

2156 z późniejszymi  zmianami.)  

b. rozporządzenia wykonawcze do ustawy o systemie oświaty,  

c. niniejszy Statut nadany przez Osobę  Prowadzącą i uzgodniony z Radą 

Pedagogiczną, 

4. Osobą Prowadzącą Przedszkole jest Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego 

„Edukacja” Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Krakowska 56 - 62. 

5. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty. 

6. Ilekroć w niniejszym statucie mowa jest o rodzicach należy przez to rozumieć 

rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. 
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§2 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA 

 

1. Nadrzędnym celem Przedszkola jest dobro dziecka.  

2. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, przepisów 

wydanych na jej podstawie w zgodzie z Konwencją Praw Dziecka, a także na podstawie 

programowej wychowania przedszkolnego.  

3. W szczególności zadaniem Przedszkola jest:  

a. objęcie opieką dzieci od 3 do 6 lat i zapewnienie im bezpieczeństwa  

oraz optymalnych warunków dla prawidłowego rozwoju, 

b. stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci w celu przygotowania  

do dalszego etapu edukacji, 

c. kształtowanie i rozwijanie aktywności dzieci,  

d. umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej, językowej i religijnej,  

e. udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,  

f. zapewnienie odpowiednich warunków pobytu - z właściwym urządzeniem  

i wyposażeniem Przedszkola oraz utrzymywaniem go w należytym stanie,  

g. zatrudnianie odpowiedniej kadry i w miarę możliwości dbałość o rozwój  

i podnoszenie kwalifikacji personelu z uwzględnieniem korzyści, jakie mogą  

z tego wyniknąć dla dzieci.  

4. Zadania Przedszkola są realizowane w szczególności przez:  

a. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dzieci z wykorzystaniem  

ich wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych,  
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b. rozwijanie sprawności ruchowej dzieci, 

c.  budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz umacnianie 

więzi z rodziną,  

d. dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości 

psychofizycznych dzieci, 

e.  współdziałanie z Rodzicami /w celu zapewnienia prawidłowego rozwoju dzieci 

i ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,  

f. udzielanie niezbędnej pomocy rodzinie dzieci w celu ich prawidłowej opieki  

i wychowania,  

5. Do realizacji statutowej działalności Przedszkole posiada: 

a. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów, 

b. oddzielne łazienki, 

c. szatnię dla dzieci i personelu, 

d. ogród przedszkolny wyposażony w urządzenia dostosowane do wieku dzieci, 

e. gabinet dyrektora. 

§3 

ZAKRES I SPOSÓB WYKONYWANIA ZADAŃ 

 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę:  

a. każda grupa wiekowa jest powierzona opiece jednemu lub dwóm  

nauczycielom, 
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b.  w grupie najmłodszej może być zatrudniona osoba jako pomoc nauczyciela, 

która pomaga w sprawowaniu opieki,  

c. w trakcie zajęć poza terenem Przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest 

opieka nauczycieli oraz dodatkowo na każde 10 dzieci – jedna osoba dorosła, 

d.  w trakcie zajęć dodatkowych prowadzonych przez nauczycieli-specjalistów 

lub instruktorów, odpowiedzialni są oni za bezpieczeństwo dzieci, 

e. każde wyjście poza teren Przedszkola rozumiane jako wycieczka, spacer, kino 

winno być wcześniej uzgodnione z Dyrektorem Przedszkola, odnotowane  

w zeszycie wyjść, natomiast nadzór nad dziećmi sprawowany jest w opiece  

1 nauczyciela na 10 dzieci. 

f. najpóźniej na dzień przed wycieczką Rodzice dzieci są o niej powiadamiani  

i wyrażają swoją pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w wycieczce, 

g. dopuszczalna jest jednorazowa, ważna do odwołania, zgoda Rodziców na 

wyjścia dziecka na spacery w pobliżu Przedszkola.  

h. w przypadku zauważenia niepokojących objawów u dziecka nauczyciel 

zobowiązany jest zgłosić ich fakt Dyrektorowi Przedszkola oraz rodzicom 

dziecka. 

 

§4 

ORGANY PRZEDSZKOLA I ZAKRES ICH DZIAŁANIA 

 

1.  Organami Przedszkola są:  

a. Dyrektor Przedszkola, 

b.  Rada Pedagogiczna  

2. Do zadań Dyrektora Przedszkola należy:  
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a. bieżące kierowanie działalnością wychowawczo-dydaktyczną Przedszkola, 

b.  kierowanie zakładem pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli  

oraz innych pracowników nie będących nauczycielami,  

c. realizowanie priorytetów Kuratorium Oświaty i MEN 

d. realizacja uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach ich kompetencji,  

e. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad zatrudnionymi w Przedszkolu 

nauczycielami, 

f.  czuwanie nad bezpieczeństwem i higieną nauki i pracy,  

g. prowadzenie polityki kadrowej Przedszkola, 

h. przyznawanie nagród i kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom 

Przedszkola, 

i. sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków do właściwego 

rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego, 

j.  planowanie pracy na każdy rok szkolny, 

k. reprezentowanie Przedszkola na zewnątrz. 

3. W czasie nieobecności Dyrektora Przedszkola osoby wskazane przez Dyrektora  

na podstawie pełnomocnictwa:  

a. kierują Przedszkolem w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem, 

b. ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość opieki nad dziećmi. 

4.  Do zadań Osoby Prowadzącej należy:  

a. koordynacja zgodności realizowanych przez Przedszkole celów ze Statutem,  

b. podejmowanie zobowiązań majątkowych w imieniu Przedszkola,  
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c. powoływanie i odwoływanie Dyrektora Przedszkola 

5. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym wszystkich zatrudnionych nauczycieli  

w Przedszkolu powołanym w celu realizacji statutowych zadań Przedszkola dotyczących 

kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi.  

6. Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza roczny plan pracy Przedszkola, zestawy  

programów do realizacji na dany rok szkolny oraz podejmuje uchwały w sprawach 

Przedszkola. 

7. Uchwały Rady podejmowane są większością głosów.  

8. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał 

lub w miarę bieżących potrzeb.  

9. Przewodniczący Rady Pedagogicznej prowadzi i przygotowuje zebrania Rady oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z regulaminem Rady.  

10. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą:  

a. Dyrektor Przedszkola jako jej przewodniczący,  

b. wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. 

11. Do zadań Rady Pedagogicznej należy:  

a. ustalanie pod względem merytorycznym planów pracy Przedszkola,  

b. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów 

pedagogicznych, 

c.  ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,  

d. podejmowanie uchwał w prawie skreślenia dziecka z listy wychowanków,  

e. przygotowywanie projektów zmian Statutu,  
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f. proponowanie Dyrektorowi Przedszkola cykli wykładów i ćwiczeń  

dla personelu w celu podnoszenia jego kwalifikacji zawodowych. 

12. Nauczyciel jest zobowiązany do zachowania tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, 

spostrzeżeń i wniosków z posiedzenia Rady.  

13. Członkowie Rady Pedagogicznej mają prawo do obserwacji wybranych przez siebie 

zajęć w Przedszkolu oraz do wydawania opinii o prowadzących i ich metodach pracy.  

14. W przypadku powstawania sporów między organami Przedszkola, decyzje w sprawie 

ich rozwiązania będzie podejmować Osoba Prowadząca. 

 

§5 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA 

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, pięć dni w tygodniu - od poniedziałku 

do piatku, z wyjątkiem przerw ustalonych z Organem Prowadzącym. Na początku 

każdego semestru Dyrektor musi zawiadomić Rodziców / Opiekunów o dniach 

wolnych. Za dni wolne uzgodnione z Organem Prowadzącym nie przysługuje zwrot 

pieniędzy .  

2. Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie od godziny 6:30 do godziny 17:30.  

3. Przedszkole przyjmuje dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnych uzasadnionych 

przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które 

ukończyło 2,5 roku. 

4. Przedszkole dysponuje 45 miejscami. Przedszkole liczy dwa oddziały. Jeden oddział 

liczy nie więcej niż 20 dzieci, a drugi 25. 
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5.  Jeżeli w sezonie wakacyjnym (lipiec - sierpień) lub chorobowym wystąpi zmniejszenie 

frekwencji, to Przedszkole zastrzega sobie prawo łączenia grup.  

6. Organizację przedszkola określa arkusz organizacyjny.  

7. W arkuszu organizacyjnym Przedszkola określa się w szczególności:  

a. czas pracy Przedszkola, 

b.  liczbę pracowników z podziałem na pracowników pedagogicznych  

i niepedagogicznych oraz pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,  

c. ogólną liczbę dzieci, 

d.  liczbę oddziałów,  

e. terminy przerw w pracy Przedszkola.  

8. Organizację pracy Przedszkola w ciągu dnia określa Ramowy Rozkład Dnia 

opracowany przez Dyrektora Przedszkola wspólnie z Radą Pedagogiczną.  

9. Ramowy Rozkład Dnia podany do wiadomości rodziców na tablicy informacyjnej czas 

realizacji zajęć prowadzonych w Przedszkolu zgodnie z podstawą programową 

wychowania przedszkolnego, inne zajęcia edukacyjne oraz godziny posiłków. 

10. W szczególnych przypadkach Dyrektor Przedszkola, a w przypadku jego nieobecności 

zastępujący go nauczyciel, może zmienić organizację dnia (np. przy okazji organizacji 

wyjścia, wycieczki, uroczystości).  

11. Przedszkole może w czasie trwania roku szkolnego modyfikować ofertę edukacyjną  

w zależności od bieżących potrzeb.  

12. W Przedszkolu organizowane są zajęcia dodatkowe: 

a. nieodpłatne :  

 język angielski 
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 rytmika;  

 grupowa gimnastyka korekcyjna i ogólnorozwojowa;  

 zajęcia plastyczne; 

 grupowe zajęcia logopedyczne;  

b. odpłatne :  

 inne zajęcia językowe; 

 indywidualne zajęcia logopedyczne; 

 indywidualne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; 

 inne zajęcia według zapotrzebowania Rodziców dzieci zapisanych  

do Przedszkola. 

13.  Podczas zajęć dodatkowych za bezpieczeństwo dzieci odpowiada instruktor zajęć 

dodatkowych zgodnie z podpisaną  deklaracją bezpieczeństwa. 

14.  Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w Przedszkolu określają odrębne 

przepisy.  

15. Koszty wyżywienia dziecka w pełni pokrywane są przez Rodziców/Opiekunów.  

16. Odpłatność za usługi świadczone przez Przedszkole obejmuje w szczególności koszty 

związane z opieką i wychowaniem dziecka w Przedszkolu, z wyżywieniem dziecka  

i ustalana jest przez Organ Prowadzący Przedszkole w porozumieniu z Dyrektorem.  

17. W sprawowaniu opieki nad dziećmi konieczne jest przestrzeganie przez Rodziców  

obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola lub przez 

osoby wskazane przez Rodziców w załączniku  do Umowy o świadczenie usług przez 

Przedszkole.  
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18. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, środków 

odurzających lub innych środków psychotropowych.  

19. W chwili, gdy Rodzic zgłasza odbiór dziecka nauczycielowi, to Rodzic przejmuje  

na siebie odpowiedzialność za dziecko. W sytuacji gdy rodzic lub opiekun wskazany 

przez rodzica jest pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających i budzi 

wątpliwości u nauczyciela, w takim przypadku nauczyciel zobowiązany jest 

natychmiast skontaktować się z drugim Rodzicem, a jeżeli jest to niemożliwe 

powiadomić Policję. 

20. Do obowiązków Rodziców należy przyprowadzanie i odbieranie dzieci w godzinach 

pracy Przedszkola oraz informowanie o przyczynach nieobecności dziecka  

w Przedszkolu, niezwłocznie powiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach 

zakaźnych. 

 

§ 6 

ZASADY PRZYJĘCIA DO PRZEDSZKOLA 

 

1. Przyjęcie dziecka do Przedszkola na rok szkolny następuje na podstawie umowy 

cywilnoprawnej o świadczeniu usług oświatowych, zawartej pomiędzy stronami  

tj. Rodzicem, a Osobą  Prowadzącą Przedszkole, po uprzednim zgłoszeniu dziecka  

na podstawie karty zgłoszenia. Osoba Prowadząca Przedszkole może upoważnić 

Dyrektora Przedszkola do zawieranie umów z Rodzicami dzieci, w jego imieniu. 

2. Dyrektor Przedszkola opracowuje kryteria oraz zasady przyjęcia dzieci do Przedszkola.  

3. Wpis dziecka na listę dzieci uczęszczających do Przedszkola dokonywany jest  

na podstawie zgłoszenia i wpłaty wpisowego oraz po uprzedniej rozmowie  

z Rodzicami, a w razie potrzeby po spotkaniu z dzieckiem i przedstawieniu 

dokumentów o stanie zdrowia dziecka.  
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4. Dyrektor Przedszkola może podjąć decyzję o nie przyjęciu dziecka do Przedszkola,  

w szczególności, gdy Rodzice zataili istotne informacje o dziecku.  

5. Przedszkole przeprowadza rekrutację na podstawie zasady powszechnej dostępności. 

6. O przyjęciu dziecka do Przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.  

7. Przyjęcie dziecka do Przedszkola może nastąpić również w trakcie roku szkolnego.  

8. Dodatkowe regulacje dotyczące przyjmowania dzieci do Przedszkola zawiera 

Regulamin Przedszkola. 

 

§7 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

1. W Przedszkolu świadczyć będą pracę na podstawie umowy nauczyciele  

oraz pracownicy administracji i obsługi.  

2. Liczbę nauczycieli i innych pracowników określa co roku Arkusz Organizacyjny.  

3. Dopuszcza się możliwość pracy wolontariuszy i praktykantów.  

4. Prawa i obowiązki osób zatrudnionych określają umowy zawarte w oparciu  

o obowiązujące przepisy prawa pracy. 

5.  Nauczyciel Przedszkola zobowiązany jest do:  

a. znajomości i przestrzegania postanowień Konwencji Praw Dziecka, 

b. współdziałania z Rodzicami w sprawach dotyczących ich dzieci,  

z uwzględnieniem zadań wynikających z programu wychowania 

przedszkolnego i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka,  

jego zachowania i rozwoju szczególnie w ramach indywidualnych konsultacji 

nauczycieli z Rodzicami, 

c. wykonywania swoich obowiązków ze szczególną troską o dzieci, 



12 

 

 

 

 

d. przestrzegania dyscypliny pracy i poleceń Dyrektora Przedszkola, 

e. prowadzenia dokumentacji pedagogicznej obowiązującej w Przedszkolu, 

f. planowania i prowadzenia pracy wychowawczo-dydaktycznej, 

g.  prowadzenia obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie  

i zaspokojenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowania  

tych obserwacji,  

h. zapewnienia  dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa zarówno  

pod względem fizycznym jak i psychicznym stosując w swoim działaniach 

obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 

i. każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć skontrolowania terenu, sal, sprzętu, 

pomocy dydaktycznych i innych narzędzi, 

j.  nauczyciel może opuścić dzieci tylko wtedy gdy zapewni w tym czasie opiekę 

upoważnionej osoby nad poszczególnymi dziećmi.  

6. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli i innych pracowników Przedszkola znajdują 

się w teczce osobowej każdego pracownika Przedszkola.  

7.   Nauczyciel ma prawo:  

a.  nauczać zgodnie z wybranymi przez siebie i uzgodnionymi z  Dyrektorem 

Przedszkola metodami nauczania, przestrzegając zasad etyki zawodowej, 

Statutu Przedszkola i innych przepisów prawa, 

b. do ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobywania kolejnych 

stopni awansu zawodowego, 

c. do wyboru programów wychowania przedszkolnego z oferty programów 

znajdujących się na rynku wydawniczym lub do tworzenia własnych 

programów (uwzględniających specyfikę grupy) i wdrażania ich po 

dopuszczeniu do realizacji przez Dyrektora Przedszkola, 
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d. korzystania w swej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony 

Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej, a także wyspecjalizowanych 

w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych, 

e. do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, 

f. do wynagrodzenia za swoja pracę, 

g. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci. 

§8 

WYCHOWANKOWIE 

 

1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do 6 lat.  

2. Na wniosek Rodziców Dyrektor Przedszkola może przyjąć dziecko młodsze, jeżeli 

według swej najlepszej wiedzy uzna, że takie dziecko może uczęszczać  

do Przedszkola.  

3. Dziecko ma prawo do:  

a. szacunku i godności, 

b. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznego zgodnie z zasadami współczesnej psychologii i pedagogiki, 

c. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

d.  życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-

dydaktycznym. 

4. Do obowiązków dziecka w szczególności należy:  

a. szanowanie innych dzieci oraz wytworów ich pracy, 

b. słuchanie i reagowanie na polecenia nauczyciela, 
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c. przestrzeganie ustalonych zasad w grupie oraz zasad bezpieczeństwa, 

d. okazywanie szacunku nauczycielowi oraz innym osobom. 

5. W Przedszkolu nie wolno stosować wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich, poza 

nagłymi przypadkami bezpośrednio ratującymi życie lub zdrowie dziecka.  

6. Rodzice wyrażają pisemną zgodę na badanie przez psychologa i logopedę.  

7. Wychowankowie Przedszkola na wniosek Rodziców mogą zostać ubezpieczeni  

od następstw nieszczęśliwych wypadków.  

8. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają Rodzice na początku roku szkolnego  

w miesiącu wrześniu.  

9. Z uwagi na bezpieczeństwo i troskę o zdrowie wszystkich dzieci, do Przedszkola 

przyjmuje się dzieci zdrowe.  

10. Dziecko może zostać skreślone z listy dzieci przyjętych do Przedszkola w przypadku 

gdy:  

a. Rodzice zalegają z opłatami za 1 miesiąc, 

b. zachowanie dziecka powoduje zagrożenie zdrowia lub życia innych 

wychowanków Przedszkola, 

c. Rodzice zataili informację o stanie zdrowia dziecka, co uniemożliwia 

prawidłowy proces wychowawczo – dydaktyczny, 

d. nastąpi brak współpracy pomiędzy Rodzicami a personelem pedagogicznym 

Przedszkola w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczo-

dydaktycznych.  

11. Od decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków rodzice dziecka mogą się 

odwołać w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do Dolnośląskiego Kuratora 

Oświaty. 
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§9 

SPOSÓB UZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH  

NA DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA 

 

1. Środki finansowe przeznaczane na działalność Przedszkola pochodzą z:  

a. opłat Rodziców (czesne i wpisowe), 

b.  darowizn sponsorów na rzecz Przedszkola,  

c. dotacji z budżetu gminy,  

d. środków przeznaczonych na działalność Przedszkola przekazanych przez 

Osobę Prowadzącą. 

2. Wysokość opłat wnoszonych przez Rodziców dzieci jest ustalana w Umowie  

o świadczenie usług i może być zmieniana co rok. O zmianie wysokości czesnego 

informuje Osoba Prowadząca poprzez informację pisemną wywieszoną na tablicy 

informacyjnej. W przypadku zmiany wysokości czesnego konieczne jest zawarcie 

Aneksu do umów pomiędzy Przedszkolem a Rodzicem .  

3. Prowadzenie Przedszkola ma charakter działalności oświatowo-wychowawczej  

w rozumieniu ustawy o systemie oświaty.  

 

§10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej Przedszkola określają odrębne przepisy. 

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: nauczycieli, Rodziców, pracowników obsługi i administracji oraz dzieci. 
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4. Zmiany (nowelizację) statutu wprowadza się na wniosek Organów Przedszkola, Osoby 

Prowadzącej lub nadzorującego albo w przypadku zmiany przepisów prawa. 

5. Zmiany do statutu wprowadza Dyrektor Przedszkola, a Osoba Prowadząca zatwierdza 

wprowadzone zmiany. 

6. Wszelkie zmiany do Statutu podlegają zgłoszeniu do organu ewidencyjnego  

w terminie 14 dni od daty wprowadzenia tych zmian do Statutu.  

7. O decyzji dotyczącej likwidacji Przedszkola Osoba Prowadząca zawiadamia Dyrektora 

Przedszkola, Radę Pedagogiczną, Rodziców dzieci oraz jednostkę samorządu 

terytorialnego prowadzącą ewidencję placówek oświatowych, najpóźniej  

na 6 miesięcy przed likwidacją, która może mieć miejsce z końcem roku szkolnego. 

8. Dyrektor Przedszkola zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Przedszkola 

wszystkim członkom społeczności przedszkolnej poprzez: 

a. udostępnienie oryginału Statutu przez Dyrektora Przedszkola osobom 

zainteresowanym. 

b. Zamieszczenie Statutu Przedszkola na stronie internetowej. 

9. Statut wchodzi w życie z dniem uzyskania wpisu do ewidencji szkół i placówek 

niepublicznych. 

 

 

 

………………………………………………. 

Organ Prowadzący Przedszkole 

„Bajkowa Przystań” 

 


