
Uchwała Nr X/2022 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 20 w Rybniku 

z dnia 16.11.2022r.  

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Nr 20 w Rybniku 

 

Na podstawie:  

art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);  

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

W statucie Przedszkola Nr 20 w Rybniku wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 1 ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Przedszkolu, jednostce – należy przez to rozumieć Przedszkole nr 20 w 

Rybniku;”; 

2) § 1 ust. 7 pkt 4 – 6 otrzymuje brzmienie: 

„4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz 

osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, a w przypadku dzieci z 

doświadczeniem migracyjnym, także osoby sprawujące nad nimi opiekę; 

5) Ustawie o systemie oświaty – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 

1991 r. o systemie oświaty; 

6) Ustawie Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 

2016 roku Prawo oświatowe.”;  

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2 

Podstawa prawna 

 

Statut opracowano na podstawie Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy.”;  

4) § 3 ust. 3 po pkt 17 dodaje się pkt 18 w brzmieniu: 

„18) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. 

Prowadzenie działań w zakresie preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na 

celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie 

ich zainteresowań i uzdolnień.”;  

5) § 3 po ust. 6 dodaje się ust. 7 – 10 w brzmieniu: 

„7. Przedszkole zapewnia integrację dzieci niebędących obywatelami polskimi ze 

środowiskiem przedszkolnym i wspomaga ich w pokonaniu trudności adaptacyjnych 

związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym 

związanych z kształceniem za granicą. 

8. Przedszkole prowadzi działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność 

przedszkola poprzez czytelne zasady postępowania, w tym system regulaminów i 

procedur, ustalenie praw i obowiązków pracowników, dzieci i ich rodziców. 



9. Przedszkole prowadzi z dziećmi planową pracę wychowawczą opartą na 

wartościach uniwersalnych. W każdym oddziale nauczyciele tworzą kodeksy 

przedszkolaka zawierające ustalone z dziećmi normy postępowania oparte na 

wartościach poznanych przez dzieci i objaśnionych przez nauczycieli w toku pracy 

dydaktyczno-wychowawczej. 

10. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków 

polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji 

i Nauki.”;  

6) Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a 

 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wspomagając indywidualny rozwój każdego 

dziecka,  w tym dziecka niepełnosprawnego z uwzględnieniem rodzaju jego 

niepełnosprawności poprzez: 

1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

indywidualnych wniosków rodziców, oraz predyspozycji rozwojowych dziecka; 

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka 

oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej 

wychowania przedszkolnego; 

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i 

rodzaju aktywności; 

4) planowanie swojej pracy z uwzględnieniem potrzeb, zainteresowań i możliwości 

dzieci danego oddziału stwierdzone na podstawie obserwacji i diagnoz; 

5) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci 

niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, 

prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub 

innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju 

niepełnosprawności dziecka; 

6) wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i duchowej, wzmacnianie i uzupełnianie przez 

działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci; 

7) prowadzenie działań prozdrowotnych, proekologicznych i prospołecznych (w tym 

poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

uczestnictwa dzieci w życiu społecznym); 

8) upowszechnianie wśród dzieci wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego 

uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

9) umożliwienie dzieciom podtrzymywania tożsamości narodowej, językowej i 

religijnej; 

10) kształtowanie u dzieci umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami 

informacyjno – komunikacyjnymi. 

2. Przedszkole zapewnia: 

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze 

względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 



psychofizyczne dzieci; 

3) zajęcia specjalistyczne; 

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia 

rewalidacyjne; 

5) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym dziećmi pełnosprawnymi 

poprzez: 

a) tworzenie warunków do zabawy i nauki oraz zapewnienie środków dydaktycznych 

odpowiednich do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, 

b) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, 

c) prowadzenie zajęć z zakresu rewalidacji i zajęć specjalistycznych z pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej przez specjalistów wskazanych w zaleceniach do 

orzeczenia; 

6) przygotowanie dzieci do samodzielności. 

3. Dzieciom objętym kształceniem specjalnym dostosowuje się program wychowania 

przedszkolnego do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich 

metod i form pracy. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla dziecka 

indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego, uwzględniającego zalecenia 

zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego. 

4. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą: 

1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz 

podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej; 

2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki 

i zakres działań podejmowanych w przedszkolu; 

3) wspiera rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i rozwija ich 

umiejętności wychowawcze; 

4) udziela rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, 

konsultacji, warsztatów i szkoleń.”;  

7) § 7 ust. 5 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) poradni, w tym poradni specjalistycznej;”;  

8) § 7 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się w 

współpracy z:  

1) rodzicami dziećmi; 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym specjalistycznymi; 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli; 

4) innymi przedszkolami, szkołami, placówkami; 

5) organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i 

dzieci.”;  

9) § 7 po ust. 6 dodaje się ust. 6a – 6e w brzmieniu: 

„6a. Godzina zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut. Dyrektor 

decyduje, w uzasadnionych przypadkach, oprowadzeniu zajęć specjalistycznych w 



czasie dłuższym lub krótszym niż 45  minut, przy zachowaniu ustalonego dla dziecka 

łącznego tygodniowego czasu trwania tych zajęć, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami 

wychowanka. 

6b. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba 

uczestników tych zajęć wynosi do 5. 

6c. Zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z deficytami kompetencji i 

zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników tych zajęć wynosi do 4. 

6d. Inne zajęcia terapeutyczne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i 

odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w jednostce oraz z 

aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu przedszkola Liczba uczestników tych 

zajęć wynosi do 10. 

6e. Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci 

przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. W zajęciach nie powinno 

uczestniczyć jednocześnie więcej niż dziesięć osób.”;  

10) § 7 po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu: 

„9. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych oraz specjalistów w 

przedszkolu należy w szczególności: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz 

możliwości psychofizycznych dzieci, określanie mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub 

trudności w funkcjonowaniu dzieci,  

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w 

życiu przedszkola; 

2) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci 

w celu podnoszenia efektywności uczenia się; 

3) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym.”;  

11) Po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu: 

„§ 7a 

 

1. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie 

dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 9 lat. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony w 

orzeczeniu o potrzebie indywidualnego, obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego. 

3. Dyrektor organizuje indywidualne przygotowanie przedszkolne w sposób 

zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków 

realizacji potrzeb edukacyjnych dziecka oraz form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

4. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone z dzieckiem 

przez jednego nauczyciela, któremu dyrektor powierzy prowadzenie tych zajęć. 

5. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego prowadzi się w miejscu 



pobytu ucznia, w domu rodzinnym, specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym lub 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

6. Zajęcia indywidualne przygotowania przedszkolnego mogą być organizowane z 

grupą przedszkolną w oddziale. 

7. Dyrektor przedszkola na wniosek rodziców dziecka i w porozumieniu z organem 

prowadzącym, umożliwia dziecku, które posiada orzeczenie o potrzebie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, realizację 

zajęć indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, w indywidualnym 

kontakcie z nauczycielem lub nauczycielami, uwzględniając zalecenia zawarte w 

orzeczeniu o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego.”;  

12) § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują: 

1)  Poznanie siebie, gdzie dziecko: 

a)  określa, co lubi robić; 

b)  podaje przykłady różnych zainteresowań; 

c)  określa, co robi dobrze; 

d)  podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych; 

2)  Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko: 

a)  odgrywa różne role zawodowe w zabawie, 

b)  podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu 

i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i 

opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby, 

c)  wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku 

oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, 

pocztę, 

d)  podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny, 

e)  opowiada o sobie w grupie rówieśniczej; 

3)  Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko: 

a)  nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej), 

b)  nazywa czynności, których lubi się uczyć; 

4)  Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, 

gdzie dziecko: 

a)  opowiada, kim chciałoby zostać; 

b)  na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy 

rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do 

realizacji celu, 

c)  podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w 

ramach działań grupy rówieśniczej.”;  

13) § 9 ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„16. W celu wspierania działalności statutowej jednostki rada rodziców może 

gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Fundusze 



mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym Rady Rodziców. Do 

założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na 

tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone 

przez Radę Rodziców.  Zasady wydawania funduszy rady rodziców określa regulamin 

rady rodziców.”;  

14) § 11 ust. 12 otrzymuje brzmienie: 

„12. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola kształcenie jest realizowane z 

wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy metod i technik kształcenia 

na odległość.”;  

15) § 13 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, 

ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, 

komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się 

sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.”;  

16) Po § 14 dodaje się § 14a w brzmieniu: 

„§ 14a 

 

1. W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ogranicza 

się obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie Przedszkola, z 

wyłączeniem przypadków, gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z dziećmi 

zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania Przedszkola. 

2. W czasie ograniczenia funkcjonowania Przedszkola związanego z zagrożeniem 

zdrowia dzieci nauka jest realizowana z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 

na odległość, zgodnie z odrębnym Zarządzeniem Dyrektora. 

3. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciel realizuje w ramach obowiązującego tygodniowego obowiązkowego 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, 

prowadzonych bezpośrednio z dziećmi albo na ich rzecz. 

4. W czasie prowadzenia kształcenia na odległość nauczyciel wychowania 

przedszkolnego zobowiązany jest do udostępniania rodzicom treści i zadań do 

samodzielnego wykonania w domu.  

5. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować 

pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci.”;  

17) § 20 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Dzieci niebędące obywatelami Polski uczestniczą w procesie rekrutacji na 

zasadach ogólnych, a w trakcie roku szkolnego w miarę posiadania wolnych miejsc są 

przyjmowane przez dyrektora przedszkola. Dzieci te mają prawo do równego 

traktowania oraz wszystkich statutowych praw i obowiązków.”;  

18) § 21 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Naruszenie praw dziecka: 

1) w przypadku naruszenia praw dziecka rodzice mają prawo zgłoszenia do dyrektora 

przedszkola sytuacji naruszającej prawa dziecka w terminie 7 dni od zaistniałej 



sytuacji; 

2) zasadność skargi dotyczącej naruszenia praw dziecka z uwzględnieniem w 

szczególności praw zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka rozpatruje dyrektor 

przedszkola; 

3) w przypadku nierozpatrzenia skargi przez dyrektora rodzice mają prawo odwołać 

się do organu sprawującego nadzór pedagogiczny.”;  

19) § 22 ust. 3 – 4 otrzymuje brzmienie: 

„3. Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola i uczestniczą w podejmowanych 

działaniach. Przedszkole pozyskuje i wykorzystuje opinie rodziców na temat swojej 

pracy. 

4. Rodziców zobowiązuje się do współdziałania z nauczycielem, dyrektorem i 

pozostałymi pracownikami przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego 

pobytu w przedszkolu poprzez: 

1) informowanie nauczyciela o aktualnym stanie zdrowia dziecka, a szczególnie o 

chorobach, niedyspozycjach zagrażających zdrowiu i życiu dziecka, 

2) okazywanie dokumentu tożsamości przez osoby upoważnione przez rodziców do 

odbioru dziecka, 

3) współdziałanie z nauczycielem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych 

domu i przedszkola w zakresie wdrażania u dzieci „bezpiecznych” zachowań.”;  

20) § 22 ust. 5 skreśla się; 

21) § 25 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor w oparciu o uchwałę rady pedagogicznej może podjąć decyzję o 

skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących 

przypadkach systematycznego zalegania z odpłatnością za przedszkole (za okres 

miesiąca), nieobecności dziecka (ponad miesiąc) i niezgłoszenia tego faktu 

przedszkolu.”;  

22) § 26 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 4 w brzmieniu: 

„3. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor 

przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i 

podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę 

informacji. 

4. Organy Przedszkola są zobowiązane do współpracy, wspierania Dyrektora, 

tworzenia dobrego klimatu Przedszkola, poczucia współdziałania i partnerstwa, 

utrwalania demokratycznych zasad funkcjonowania Przedszkola. W sytuacji 

ograniczenia funkcjonowania jednostki komunikacja pomiędzy organami prowadzona 

jest drogą elektroniczną.”;  

23) § 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 – 5 w brzmieniu: 

„3. Za bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub 

decyzjach pomiędzy organami przedszkola odpowiada dyrektor przedszkola 

4. Strona „poszkodowana” w pierwszej kolejności winna się zwrócić do strony 

„przeciwnej” z prośbą o rozmowę/postępowanie wyjaśniające. 

5. Spory między organami przedszkola rozwiązywane są wewnątrz przedszkola na 

drodze polubownej poprzez wzajemny udział członków poszczególnych organów i 

jawną wymianę poglądów.”;  



24) § 28 skreśla się. 

 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się Dyrektora Przedszkola do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu 

statutu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 16.11.2022r. 


