ROZDZIAŁ III
Organy przedszkola
§7

1.

Organami przedszkola są:
(1) organ prowadzący-pełniący funkcje dyrektora od spraw administracyjnych,
(2) dyrektor od spraw pedagogicznych
(3) Rada Pedagogiczna.
2.
Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być
sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem

§8
Do zadań Dyrektora od spraw administracyjnych należy
1. kierowanie bieżącą działalnością opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczną przedszkola
2. reprezentowanie przedszkola na zewnątrz
3. zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu, a także
bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez placówkę
poza obiektem do niej należącym
4. decydowanie o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników pedagogicznych, administracji i
obsługi, ustalanie dla nich zakresów ich obowiązków służbowych oraz przyznawanie
pracownikom nagród i kar porządkowych a także występowanie z wnioskami w sprawach
odznaczeń i innych nagród dla nauczycieli
5. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
bhp i p.poż.
6. zarządzanie finansami i majątkiem przedszkola
7. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola
8. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji przedszkola
9. ustalanie rokrocznie składników opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wysokości opłat
wnoszonych przez rodziców z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola
10. ustalanie wysokości opłat za uczestnictwo dzieci w zajęciach dodatkowych oraz innych
formach proponowanych przez placówkę w ramach dodatkowej oferty opiekuńczej,
wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola
11. przyjmowanie oraz skreślanie dziecka z listy uczęszczających do przedszkola zgodnie z
ustalonymi w statucie zasadami
12. zawieranie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka o świadczenie usług przedszkola
13. podejmowanie decyzji o utworzeniu bądź likwidacji oddziału przedszkolnego
14. wprowadzanie zmian i uchwalanie nowego statutu
15. zarządzanie przedszkolem wykonując inne zadania przewidziane dla jego stanowiska
przepisami prawa oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie przekazanych
pracownikom przedszkola
16. opracowywanie zakresu obowiązków (czynności) nauczycieli

Do zadań Dyrektora od spraw pedagogicznych należy

1. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do zatrudnionych nauczycieli
2. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy – według
zasad określonych w odrębnych przepisach
3. nadzór nad sposobem dokumentowania przez nauczycieli przebiegu pracy dydaktycznowychowawczej oraz dokumentowania zajęć dodatkowych , zgodnie z aktualnie obowiązującymi
przepisami
4. prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji pedagogicznej przedszkola
5. opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych – roczny plan pracy, organizację
pracy
6. organizowanie mierzenia jakości pracy placówki, z uwzględnieniem lokalnych potrzeb, ustala
sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników
7. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej
8. prowadzenie hospitacji
9. współpraca z rodzicami oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola
10. koordynowanie opieki nad dziećmi zapisanymi do przedszkola
§9
RADA PEDAGOGICZNA

1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu oraz
dyrektor administracyjny.
2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor pedagogiczny.
3. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
Zebrania Rady są protokołowane.
5. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i
spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane
tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
6. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
(1) zatwierdzanie zmian w statucie
(2) podejmowanie uchwał w sprawie skreśleń z listy przedszkolaków
(3) zatwierdzanie planów pracy
(4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
(5) wnioskowanie w sprawach organizacji placówki
7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej
połowy jej członków.
Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do zachowania tajemnicy we wszystkich sprawach,
które mogłyby naruszyć dobro osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli i innych pracowników
przedszkola oraz dbałości o wysoką jakość pracy i dobre imię placówki.
§ 10
Organy przedszkola współdziałają ze sobą wzajemnie wymieniając informacje. Mają możliwość
swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w
przepisach prawa i statucie przedszkola.

