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Rozdział 1 

Nazwa i typ przedszkola 

§ 1 

1. Samorządowe Przedszkole nr 124 „ DĘBINKA” 

2. Przedszkole z siedzibą  w  Krakowie, ul. Zwycięstwa 22 

3. Przedszkole posługuje się pieczęcią: 

Samorządowe Przedszkole nr 124 

31-563 Kraków 

ul. Zwycięstwa 22 

tel. (12) 414 37 42 

4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Kraków z siedzibą                    

w Krakowie, Plac Wszystkich Świętych 3-4. 

5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Małopolski Kurator Oświaty,            

w Krakowie,  ul. Ujastek 1. 

§ 2 

Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) przedszkolu – należy przez to rozumieć Samorządowe Przedszkole nr 124                

w Krakowie; 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Samorządowego  Przedszkola nr 124        

w Krakowie; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego 

przedszkola; 

4)  dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora Samorządowego Przedszkola nr 

124 w Krakowie 

5)  radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną 

Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie;  

6)  radzie rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Samorządowego 

Przedszkola nr 124 w Krakowie;  

7)  dziecku – należy przez to rozumieć dziecko  Samorządowego Przedszkola nr 124   

w Krakowie;  

8)  rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców/prawnych opiekunów dziecka. 

Rozdział 2 

Cele i zadania przedszkola 

§ 3 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające      
w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

2. Głównym celem wychowania przedszkolnego jest wspieranie całościowego rozwoju 
dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania - 
uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania 
oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.  
W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do podjęcia nauki na pierwszym 
etapie edukacji. 



3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:  
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków 

sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym   
i poznawczym obszarze jego rozwoju; 

2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę            
i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa; 

3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej            
i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych; 

4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez 
dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc 
dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony; 

5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych 
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń                
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań; 

6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz 
potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie; 

7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących 
do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo,         
w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowych; 

8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz 
dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych 
sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, 
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań 
rozwojowych dzieci; 

9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym mowy, 
zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki; 

10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację 
otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających 
poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, 
adekwatnych do etapu rozwoju dziecka; 

11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację 
elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania      
i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej 
pracy; 

12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 
uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia 
warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka; 

13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do 
poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest 
rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz 
rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym 
etapie rozwoju; 

14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści 
wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu 
dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego 
rozwoju; 



15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, 
prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki 
w szkole; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku 
poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka 
regionalnego; 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania 
dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur. 

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:  
1) organizację oddziałów dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem 

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) 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 placówki i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju 
niepełnosprawności dziecka. 

5. Zadania przedszkola są realizowane z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. 
6. Przedszkole dba o zdrowie dzieci poprzez: 

1) wdrażanie do dbałości o higienę osobistą; 
2) przestrzeganie przepisów w zakresie higieny i bezpieczeństwa; 
3) zachowanie właściwych proporcji między nauką i zabawą; 
4) respektowanie stosowania odżywiania wynikającego ze stanu zdrowia dziecka,     
       w tym stosowanej diety; 
5) zwracanie szczególnej uwagi na dzieci, którym ze względów chorobowych 
       wymagane jest specjalne postępowanie. 

7. W zakresie promocji i ochrony zdrowia przedszkole:  
1) współpracuje z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego  
       stylu życia dzieci; 
2) w realizowanych programach uwzględnia treści dotyczące dbałości o zdrowie           
       i higienę; 
3) tworzy warunki do kształtowania nawyków i zachowań dbania przez dzieci            
       o zdrowie. 

Rozdział 3 
Organy przedszkola 

§4 
1. Organami przedszkola są: 

1) Dyrektor Przedszkola; 

2) Rada Pedagogiczna; 

3) Rada Rodziców. 

2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu. Zasady powierzania                 

i odwoływania ze stanowiska dyrektora regulują odrębne przepisy. 



3. Przedszkolem kieruje dyrektor. 

4. Dyrektor przedszkola w szczególności: 

1) kieruje działalnością przedszkola oraz reprezentuje  go na zewnątrz; 

2) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju  

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

3) realizuje uchwały rady pedagogicznej w ramach kompetencji stanowiących; 

4) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola 

zaopiniowanym przez radę pedagogiczną i radę rodziców i ponosi 

odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować 

administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola; 

5) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom                     

i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

6) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej przedszkola; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego dziecka; 

5. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu 

nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. 

6. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola; 

2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 

pracownikom przedszkola; 

3) występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej                    

w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycieli oraz pozostałych 

pracowników przedszkola. 

7. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko listy wychowanków w przypadkach 

określonych w statucie przedszkola, skreślenie następuje na podstawie uchwały rady 

pedagogicznej. 

8. Dyrektor na wniosek przewodniczącego zespołu nauczycieli, może wyznaczyć do 

realizacji określonego zadania lub zadań zespołu innych nauczycieli, specjalistów          

i pracowników  przedszkola. 

9. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa. 

O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ 

prowadzący przedszkole oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

10. Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą 

pedagogiczną i rodzicami. 



11. Dyrektor przedszkola przedstawia na radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy 

do roku ogólne wnioski wynikające z realizacji  jego zadań oraz informacje                    

o działalności przedszkola. 

12. Przeprowadza postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do 

przedszkola zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§5 

1. Zadania dyrektora dotyczące realizacji sprawowania nadzoru pedagogicznego: 

1) przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia 

jakości pracy przedszkola; 

2) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej przedszkola; 

3) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez: 

a) diagnozę pracy przedszkola, 

b) planowanie  działań  rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do 

doskonalenia zawodowego, 

c) prowadzenie  działań  rozwojowych, w tym organizowanie  szkoleń i narad; 

d) monitorowanie pracy przedszkola. 

2. Opracowuje na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia na 

zebraniu rady pedagogicznej, w terminie do 15 września roku szkolnego, którego 

dotyczy plan. 

3. W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru pedagogicznego niezwłocznie 

informuje radę pedagogiczną o wprowadzanych zmianach. 

4. W terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki, 

wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. 

5. Prowadzi obserwacje zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola. 

6. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy. 

7. Sprawuje nadzór nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli. 

8. Ustala ramowy rozkład dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad 

ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców. 

9. Współpracuje z radą pedagogiczną, z rodzicami, organem prowadzącym oraz 

instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi. 

§6 

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe 

zadania dotyczące nauczania, wychowania i opieki. 

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni         

w przedszkolu. 

3.  W zebraniach  rady pedagogicznej mogą również brać udział  z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady 

pedagogicznej. 

4. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola. 



5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,    

w każdym semestrze, po zakończeniu rocznych zajęć opiekuńczo-wychowawczo- 

dydaktycznych oraz w miarę potrzeb. 

6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora przedszkola, organu prowadzącego przedszkole 

lub co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.  

7. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest 

odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania, zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej. 

8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy: 

1) zatwierdzenie planów pracy przedszkola; 

2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych                         

w przedszkolu, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców; 

3) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

4) uchwalenie statutu przedszkola; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym 

sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, 

w celu doskonalenia pracy przedszkola.  

9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności: 

1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć; 

2) projekt planu finansowego przedszkola;  

3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych 

wyróżnień; 

4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć      

w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

10. Przedstawiciele rady pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu 

przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia radzie 

pedagogicznej. 

11. Rada pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy 

Miejskiej Kraków  o odwołanie ze stanowiska dyrektora. 

12. W takim przypadku organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić 

postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 

14 dni od otrzymania wniosku.  

13. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów,                   

w obecności co najmniej połowy jej członków. 

14. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian              

i przedstawia do uchwalenia. 

15. Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. 

16. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane w formie elektronicznej. 



17. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są zobowiązane do 

nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra 

osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola.  

18. Rada pedagogiczna wyłania w drodze głosowania  dwóch przedstawicieli do prac 

komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola. 

§7 

1. W przedszkolu jest powołana Rada Rodziców. 

2. W skład rady rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, 

wybranych w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. 

3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa                        

w szczególności: 

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów. 

4. Rada rodziców może występować do dyrektora i rady pedagogicznej, organu 

prowadzącego przedszkole oraz sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami            

i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola. 

5. Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności nauczania                
i wychowania przedszkola; 

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola; 
3) uchwalanie regulaminu swojej działalności; 
4) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej 

kandydata na stanowisko dyrektora przedszkola. 
6. W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić 

fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. 

7. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin działalności rady. 

8. Fundusze gromadzone przez radę rodziców, mogą być przechowywane na odrębnym 

rachunku bankowym rady rodziców. 

9. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na 

tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone 

przez radę rodziców. 

§8 

1. W celu stałego współdziałania organów przedszkola, ustala się następujące warunki 

współpracy między mini: 

1) koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który 

zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania 

decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji; 

2) Dyrektor przedszkola wnoszone sprawy sporne pomiędzy organami rozstrzyga             

z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego; 

3) Dyrektor wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola zgodnie     

z posiadanymi kompetencjami. 



2. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał rady pedagogicznej 

niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor 

niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór 

pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie 

stwierdzenia jej niezgodności z przepisami praw po zasięgnięciu opinii organu 

prowadzącego przedszkole. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny 

jest ostateczne. 

Rozdział 4 

Organizacja przedszkola 

§9 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez: 

1)  bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz               

w trakcie zajęć poza terenem przedszkola; 

2) zapewnienie wzmożonego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co określa regulamin 

spacerów i wycieczek; 

3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczyciela i pomocy nauczyciela, którzy są  

odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych            

i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego; 

4) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym; 

5) stosowanie obowiązujących przepisów bhp i ppoż. 

2. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola zgodnie z następującymi zasadami: 

1) przedszkole czyni odpowiedzialnymi rodziców za zapewnienie pełnego 

bezpieczeństwa w czasie przyprowadzania i odbierania dziecka; 

2) rodzice sprawują właściwą opiekę nad dzieckiem przebywając w szatni przedszkola, 

przestrzegając warunków bezpieczeństwa; 

3) rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi lub osobie dyżurującej w szatni; 

4) ze względu na warunki higieniczne, bez wyraźnej potrzeby kontaktu z nauczycielem, 

rodzic nie wchodzi do sali zajęć dzieci; 

5) osoby odbierające dziecko od rodzica mają obowiązek zwrócenia uwagi, czy 

wnoszone przez dziecko zabawki lub inne przedmioty nie mają cech niebezpiecznych, 

mogących stworzyć zagrożenie dla niego i innych dzieci; 

6) osoby odbierające dziecko od rodzica mają obowiązek zwrócenia uwagi na wygląd 

zewnętrzny powierzonego dziecka; 

7) dziecka chorego lub u którego pojawiają się znamiona choroby nie należy 

przyprowadzać do przedszkola np. katar, przeziębienie, kaszel, choroba zakaźna; 

8) rodzice ze względu na dobro dziecka, zobowiązani są do zgłaszania wszelkich 

poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat; 

9) nauczyciele nie podają dzieciom żadnych leków; 

10) w przypadku zachorowania dziecka na terenie przedszkola powiadamia się o tym 

rodziców, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka                        

z przedszkola i zapewnienia mu opieki medycznej; 



11) w przypadku, gdy rodzice nie są w stanie odebrać osobiście dziecka z przedszkola, 

mogą upoważnić inną osobę - zgodnie ,,Z zasadami przyprowadzania i odbierania 

dzieci”; 

12) w sytuacjach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia dziecka wzywane jest pogotowie 

ratunkowe, a o zaistniałym zdarzeniu informowani są rodzice i dyrektor przedszkola; 

13) dziecko do czasu przybycia pogotowia ratunkowego i przybycia rodziców pozostaje 

pod opieką nauczyciela lub dyrektora; 

14) dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców 

(opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku 

pełne bezpieczeństwo; 

15) wydanie dziecka innym osobom może nastąpić tylko w przypadku  pisemnego 

upoważnienia podpisanego przez rodziców/opiekunów prawnych/;  

16) wypełnione upoważnienia rodzice osobiście przekazują nauczycielowi oddziału; 

17) rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego     

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę - wzór upoważnienia znajduje        

u nauczycielki oddziału; 

18) na telefoniczną prośbę rodzica dziecko nie może być wydane; 

19) życzenie rodziców dotyczące nie odbierania  dziecka przez jednego z rodziców musi 

być poświadczone przez stosowny dokument z Sądu; 

20) rodzice lub osoby upoważnione odbierając dziecko, informują o tym fakcie 

nauczyciela (poprzez domofon); 

21) w miesiącach, gdy dzieci przebywają w ogrodzie przedszkolnym, rodzic i dziecko, fakt 

odebrania akcentują przez wyraźne pożegnanie dziecka u nauczyciela sprawującego 

opiekę; 

22) w przypadku pozostania rodzica na terenie placówki po odebraniu dziecka nauczyciel 

lub inny pracownik przedszkola nie odpowiada za Jego bezpieczeństwo;  

23) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby 

zamierzającej odebrać dziecko (upojenie alkoholowe lub odurzenie środkami 

halucynogennymi) będzie wskazywał, że nie jest Ona w stanie zapewnić dziecku 

bezpieczeństwa; 

24) w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie 

poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane 

do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami; 

25) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel 

ma obowiązek powiadomić o tym fakcie telefonicznie rodziców dziecka; 

26) w przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom, telefon 

komórkowy), nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców nauczyciel 

oczekuje z dzieckiem w przedszkolu; 

27) nauczyciel powiadamia dyrektora  przedszkola; 

28) rodzic zobowiązuje się do przyprowadzania i odbierania dziecka w godzinach 

określonych w zawartej umowie oraz w godzinach pracy przedszkola. 



§10 

1. 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 zadań realizowanych w przedszkolu. 

2. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji 

przedszkolnej, umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju 

fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego. 

§11 

1. Przedszkole prowadzi zajęcia rewalidacyjne w oparciu o orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dzieci. 

§12 

1. Przedszkole udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom uczęszczającym 

do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom. Funkcjonowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu ma na celu wspieranie potencjału 

rozwojowego dziecka i stwarzanie warunków do jego aktywnego i pełnego 

uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym. 

2. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne      

i nieodpłatne. 

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy: 

1) rodziców dziecka; 

2) dyrektora przedszkola; 

3) nauczyciela; 

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

5) pomocy nauczyciela; 

6) pracownika socjalnego; 

7) asystenta rodziny; 

8) kuratora sądowego; 

9) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz 

rodziny i dzieci. 

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola. 

5. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele, oraz 

specjaliści, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi. 

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy                 

z dzieckiem oraz w formie:  

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz 

innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

2) porad i konsultacji; 

3) zajęć rozwijających uzdolnienia. 



7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom    

w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń. 

8. Wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistów udzielających pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologiczno-

pedagogiczne oraz placówki doskonalenia nauczycieli. 

9. Dyrektor przedszkola uzgadnia z instytucjami, udzielającymi  pomoc psychologiczno- 

pedagogiczną,  warunki współpracy. 

§13 

1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji 

przedszkola w danym roku szkolnym.  

2. Arkusz organizacji pracy przedszkola opracowuje dyrektor przedszkola, po  

     zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych reprezentujących    

     zrzeszonych nauczycieli w przedszkolu. 

3. Arkusz organizacyjny pracy przedszkola określa w szczególności : 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach; 

3) tygodniowy wymiar zajęć religii; 

4) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

5) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących stanowiska 

kierownicze; 

6) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniach awansu zawodowego                     

i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez poszczególnych 

nauczycieli; 

7) liczbę pracowników administracji i obsługi, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze, oraz etatów przeliczeniowych; 

8) ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ 

prowadzący przedszkole, w tym liczbę godzin zajęć edukacyjnych i opiekuńczych, 

zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz 

innych zajęć wspomagających proces kształcenia, realizowanych w szczególności 

przez psychologa, logopedę i innych nauczycieli. 

4.  Arkusz organizacji pracy  przedszkola zatwierdza organ prowadzący po zasięgnięciu 

opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

§14 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział. 

2. Liczba dzieci w oddziale przedszkola wynosi nie więcej niż 25. 

3. Oddział przedszkola obejmuje dzieci w zbliżonym wieku. 

4. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez 

organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady 

rodziców. 

5. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednemu lub dwu 

nauczycieli,  zależnie od czasu pracy oddziału i realizowanych w nim zadań. 



6. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy dydaktycznej, wychowawczej                  

i opiekuńczej jest wskazane, aby ten sam nauczyciel opiekował się danym oddziałem 

do czasu zakończenia korzystania z wychowania przedszkolnego przez dzieci tego 

oddziału. 

7. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora 

przedszkola, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień 

dzieci, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców. 

8. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad 

danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia                           

z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. 

9. Samorządowe Przedszkole Nr 124 w Krakowie czynne jest w godzinach 6:30-17:30. 

10. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki           

w przedszkolu trwa 60 minut. 

11. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe finansowane przez Gminę Miejską Kraków: 

1) rodzaj i ilość organizowanych zajęć jest zależna od wysokości środków 

przyznawanych przez Gminę Miejską Kraków. 

12. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości 

rozwojowych dzieci, z tym,  że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych powinien wynosić: 

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut; 

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat - około 30 minut. 

13. Organizacja przedszkola dostosowana jest do: 

1) liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, 

rodzaj i czas ich pracy; 

2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej 

podstawie programów wychowania przedszkolnego; 

3) wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych 

prowadzonych przez przedszkole. 

14. Przedszkole w zakresie realizacji zadań statutowych zapewnia dzieciom możliwość 

korzystania z: 

1) pomieszczeń do opieki, wychowania i nauczania; 

2) ogrodu przedszkolnego; 

3) pomieszczeń sanitarno- higienicznych i szatni; 

4) własnej kuchni. 

15.  Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu i korzystanie z wyżywienia ustalone 

są przez Gminę Miejską Kraków. 

16.  Zasady te stanowi umowa w sprawie korzystania z usług Samorządowego 

Przedszkola nr 124 w Krakowie między rodzicem a dyrektorem przedszkola. 

17. Przedszkole posiada system Punktualny Przedszkolak do zapisu czasu pobytu dziecka 

w przedszkolu. 



18. Przedszkole prowadzi stronę internetową.  

§15 

1.  Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym:  

    1)    udokumentowany jest przebieg pracy dydaktyczno – wychowawczo -      

       opiekuńczej; 

3) znajduje się alfabetyczny wykaz dzieci, data i miejsce ich urodzenia, imiona              

i nazwiska rodziców ( prawnych opiekunów), adres zamieszkania oraz numery 

telefonu rodziców;  

4) uwzględniony jest czas realizacji podstawy programowej oraz realizowane    

programy; 

5)   fakt i czas prowadzenia zajęć nauczyciel potwierdza podpisem. 

 2.  Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć dodatkowych, w którym prowadzący zajęcia   

       wpisuje tygodniowy rozkład zajęć, tematy prowadzonych zajęć oraz alfabetyczny 

       spis dzieci i ich frekwencję. 

 3. Dokumentacja przebiegu nauczania może być udostępniona:  

1)   przedstawicielom organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny;  

2)   rodzicom (prawnym opiekunom) dzieci na ich życzenie w części dotyczącej  

        informacji o dziecku; 

4) pracownikom naukowym i studentom za zgodą dyrektora – w zakresie 

dotyczącym prowadzonych badań na terenie przedszkola w obecności dyrektora 

przedszkola lub osoby przez niego wskazanej. 

 

Rozdział 5 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola 

§16 

1. Samorządowe Przedszkole nr 124 w Krakowie zatrudnia nauczycieli oraz 

pracowników samorządowych niebędących nauczycielami. 

2. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników 

niepedagogicznych przedszkola określają przepisy ustawy O Pracownikach 

Samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy. 

3. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy 

do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady 

wynagradzania pracowników niepedagogicznych przedszkola określają przepisy 

dotyczące pracowników samorządowych.  

4. Do zadań wszystkich pracowników przedszkola należy: 

1) rzetelne  i staranne wykonywanie pracy; 

2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w przedszkolu; 

3) przestrzeganie Regulaminu Pracy i ustalonego w przedszkolu porządku; 

4) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów  

pożarowych; 

5) dbanie o dobro przedszkola, chronienie jego mienia; 



6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego. 

§17 

1. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz 

podstawowymi funkcjami przedszkola: opieką, wychowaniem i nauczaniem,    

w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie 

zajęć organizowanych przez przedszkole; 

2) wspierać każde dziecko w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia               

i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u dzieci postaw moralnych i obywatelskich, zgodnie             

z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras          

i światopoglądów. 

2. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną  

w powierzonym oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość. 

3. Nauczyciel lub nauczyciele dokonują wyboru programu wychowania 

przedszkolnego zgodnego z podstawą programową wychowania przedszkolnego 

dla powierzonego oddziału dzieci. 

4. Nauczyciele diagnozują, obserwują i twórczo organizują przestrzeń rozwoju, 

włączając do zabaw i doświadczeń przedszkolnych potencjał tkwiący w dzieciach 

oraz ich zaciekawienie otoczeniem. 

5. Nauczyciele systematycznie informują rodziców o postępach w rozwoju ich 

dziecka, zachęcają do współpracy w realizacji programu wychowania 

przedszkolnego oraz opracowują diagnozę dojrzałości szkolnej dla tych dzieci, 

które w danym roku mają rozpocząć naukę w szkole. 

6. Nauczyciel współpracuje z instytucjami świadczącymi pomoc psychologiczno-

pedagogiczną i innymi specjalistycznymi. 

7. Nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć obowiązuje 5-dniowy 

tydzień pracy. 

8. Nauczyciele udzielają i organizują pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

9. Nauczyciele biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora 

przedszkola. 

§18 

1. W przedszkolu tworzone są zespoły nauczycieli. 

2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora przedszkola na 

wniosek tego zespołu.  

3. W pracach zespołu mogą brać udział również osoby niebędące pracownikami 

przedszkola. 



4. Zespól nauczycieli Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie określa plan 

pracy i zadania do realizacji w danym roku szkolnym do dnia 30 września. 

5. Podsumowanie pracy zespołu odbywa się podczas ostatniego w danym roku 

szkolnym zebraniu rady pedagogicznej. 

 

Rozdział 6 

Prawa i obowiązki dzieci oraz ich rodziców 

                 §19 

1. Dzieci w Samorządowym  Przedszkolu  nr 124 w Krakowie mają prawo do: 

1) właściwie zorganizowanej opieki wychowawczej, zapewniającej 

bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą; 

2) właściwie zorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnie z zasadami 

higieny pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju; 

3) swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia 

przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeśli nie narusza tym dobra 

innych ludzi; 

4) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentu; 

5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju 

psychofizycznym; 

6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych. 

2. Dziecko w przedszkolu zawsze ma prawo do: 

1) akceptacji takim jakim jest; 

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje; 

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi; 

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym 

pomocy; 

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy; 

6) wypoczynku, jeśli jest zmęczony; 

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony; 

8) zdrowego odżywiania. 

3. Do zadań dzieci w przedszkolu należy:  

1) poszanowania godności rówieśników i dorosłych ; 

2) uczenia się i przestrzegania reguł współżycia w grupie;  

3) wykonywanie czynności samoobsługowych i porządkowych na miarę własnych 

możliwości. 

4. Przestrzeganie praw dzieci jest obowiązkiem nauczycieli i pozostałych 

pracowników zatrudnionych w przedszkolu. 

5. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę w sprawie skreślenia dziecka z listy 

wychowanków w następujących przypadkach: 

1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności 

dziecka w przedszkolu, obejmującej co najmniej 30 dni; 



2) nieterminowego regulowania  płatności za pobyt dziecka w przedszkolu i 

zaległości za okres ustalony uchwałą przez organ prowadzący; 

3) po wystawieniu opinii specjalisty stwierdzającej że dziecko nie może  

uczestniczyć w grupie rówieśniczej. 

§20 

1. Rodzice dzieci uczęszczających do Samorządowego Przedszkola nr 124 

 w Krakowie  mają prawo do:  

1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych, tj. w zajęciach otwartych,  

w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach 

praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendarza 

imprez i uroczystości); 

2) konsultacji indywidualnych z nauczycielami oddziału; 

3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy; 

4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy   

nauczycieli i przedszkola; 

5) uzyskania rzetelnej informacji na temat zachowania i rozwoju swojego 

dziecka; 

6) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy; 

7) znajomości realizowanego w przedszkolu programu wychowania 

przedszkolnego; 

8) ochrony danych osobowych; 

9) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków i opinii 

na temat pracy przedszkola. 

2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:  

1) przestrzeganie niniejszego statutu; 

2) respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców; 

3) zaopatrzenie dziecka w przedmioty, przybory i pomoce zapewniające 

prawidłowe funkcjonowanie w przedszkolu i poza nim; 

4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu; 

5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola zgodnie z zasadami 

zawartymi w statucie; 

6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu; 

7) przestrzeganie praw dziecka; 

3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania 

przedszkolnego zobowiązani są do: 

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola; 

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia; 

3) informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły 

podstawowej, w obwodzie, której dziecko mieszka, o realizacji tego 

obowiązku spełnianego w przedszkolu; 



4) zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu  w przypadku 

dziecka realizującego obowiązek poza przedszkolem. 

4. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, 

odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej 

diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

Rozdział 7 

Wychowanie przedszkolne, obowiązek szkolny i obowiązek nauki. 

§21 

1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

2. 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. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może 

także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku. 

4. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne. 

5. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego rozpoczyna się z początkiem 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. 

6. W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

7. Dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego. 

8. Dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego, w roku 

kalendarzowym, w którym kończy 3 lata. 

9. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku rocznego przygotowania 

przedszkolnego oraz realizacji prawa do korzystania z wychowania 

przedszkolnego jest zadaniem własnym Gminy Miasta Kraków. 

§22 

1. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy 
Miejskiej Kraków. 

2. Kryteria, które brane są pod uwagę przy przyjmowaniu dzieci do przedszkola, 
określa organ prowadzący przedszkole. 

3. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej 
dostępności i jednolite kryteria naboru.  



4. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez 
dyrektora. Skład komisji i zadania komisji rekrutacyjnej określają odrębne 
przepisy.   

5. O przyjęciu dziecka do przedszkola w ciągu roku szkolnego decyduje dyrektor. 

Rozdział 8 

 Postanowienia końcowe  

§23 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej przedszkola określają odrębne 

przepisy. 

3. Przedszkole zapewnia ochronę bazy danych rodziców i dzieci zgodnie z ustawą O 

ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 

r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 

§ 24 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

§ 25 

Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy. 

 § 26  

Statut  Samorządowego Przedszkola nr 124 w Krakowie wchodzi w życie z dniem 

30.11.2017 r. 

 

 


