ROZDZIAŁ VI
Rodzice (prawni opiekunowie) i wychowankowie przedszkola
§ 21
1.

Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania edukacyjnego i wychowawczego na dziecko oraz określania drogi jego
indywidualnego rozwoju.
2. Formy współdziałania to:
1. zebrania ogólne i grupowe
2. kontakty indywidualne z dyrektorem i nauczycielami
3. zajęcia otwarte
4. spotkania ze specjalistami np. psycholog, pedagog, lekarz itp.
5. imprezy i uroczystości przedszkolne połączone z prezentacją umiejętności
artystycznych dzieci
6. warsztaty dla rodziców
7. pisemne informacje o rozwoju dziecka w formie listów i opinii
8. gazetki informacyjne dla rodziców
9. wycieczki
10. spotkania integracyjne, festyny
11. inne formy stosowane w pedagogice.
3. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:
1. uznania ich prymatu jako „pierwszych nauczycieli” swoich dzieci
2. wychowywania swoich dzieci w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych, bez
dyskryminacji wynikającej z koloru skóry, rasy, narodowości, wyznania, płci oraz
pozycji społecznej czy materialnej
3. znajomości założeń i zadań wynikających z realizacji programu wychowania
przedszkolnego w danym oddziale i programu rozwoju przedszkola
4. uzyskiwania od nauczyciela rzetelnej informacji na temat rozwoju swojego dziecka,
postępów edukacyjnych, wychowawczych, prezentowanych postaw społecznych
5. wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu przedszkole i sprawującemu
nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola
6. wyrażania opinii na temat programów realizowanych przez przedszkole oraz realizacji
nowych rozwiązań pedagogicznych w pracy z dziećmi (innowacje pedagogiczne)
7. uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek odnośnie przyczyn trudności
wychowawczych i sposobów udzielania dziecku wsparcia
8. otrzymywania pomocy pedagogicznej, psychologicznej oraz innej zgodnej z ich
potrzebami w miarę możliwości przedszkola
9. wzbogacania ceremoniału i zwyczajów przedszkola w oparciu o tradycje środowiska i
regionu
10. udziału we wspólnych spotkaniach z okazji uroczystości przedszkolnych, imprez,
wycieczek, spacerów, wyjść do kina, teatru i innych
11. zgłaszania dyrektorowi przedszkola i realizacji za jego zgodą własnych pomysłów
związanych z zagospodarowaniem, aranżacją wnętrz i otoczenia przedszkola
12. wyrażania opinii na temat żywienia, wypoczynku, organizacji zabaw i zajęć,
oraz poziomu prowadzonych zajęć dodatkowych
13. zgłaszania dyrektorowi własnych propozycji zajęć dodatkowych oraz dodatkowej
oferty opiekuńczej, edukacyjnej, wychowawczej i rekreacyjnej przedszkola
14. udziału w pracach Rady Rodziców
15. wyboru zajęć dodatkowych oraz zajęć proponowanych z pełnej gamy dodatkowej
oferty opiekuńczej, wychowawczej, edukacyjnej i rekreacyjnej przedszkola.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek:
1. przestrzegać postanowień niniejszego statutu oraz regulaminu przedszkola
2. ściśle współpracować z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia
oddziaływań wychowawczych i ustalania drogi indywidualnego rozwoju
3. zapewnić regularne uczęszczanie na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dziecku
podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i w jego przypadku pisemnie usprawiedliwiać
nieobecności na zajęciach dydaktycznych trwające ponad 3 dni
4. przyprowadzać i odbierać dziecko z placówki przez rodziców lub pisemnie
upoważnioną przez nich osobę (zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo) w
godzinach funkcjonowania przedszkola – wymagane jest pisemne upoważnienie
zawierające imię, nazwisko, numer dowodu tożsamości osoby upoważnionej oraz
podpis rodzica; rodzic składa u dyrektora bądź nauczyciela prowadzącego grupę;
osoba upoważniona zobowiązana jest okazać przy odbiorze dziecka dowód tożsamości;
rodzice (prawni opiekunowie) przejmują pełną odpowiedzialność prawną za
bezpieczeństwo dziecka odbieranego przez upoważnioną przez siebie osobę
5. przyprowadzać do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe jak również przedstawiać na
prośbę dyrektora lub nauczyciela zaświadczenie lekarskie potwierdzające, iż dziecko
jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola, w przypadkach wzbudzających u
pracowników placówki podejrzenia o występującej chorobie dziecka np. utrzymujący
się kaszel, katar, wysypka, biegunka, stan podgorączkowy, ogólne złe samopoczucie
psychofizyczne i inne, oraz po nieobecności spowodowanej chorobą trwającej ponad 5
dni
6. informować o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu oraz niezwłocznie
zawiadamiać o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych a także zgłaszać
nauczycielowi niedyspozycje dziecka zarówno fizyczne jak i psychiczne
7. uczestniczyć w zebraniach i innych formach współdziałania przedszkola i rodziny
dziecka mających na celu właściwy przepływ informacji oraz wypracowanie wspólnych
działań edukacyjnych i wychowawczych
8. na bieżąco informować nauczyciela o zmianach adresu zamieszkania, telefonu
kontaktowego
9. śledzić na bieżąco informacje umieszczone na tablicy ogłoszeń
10. terminowo uiszczać odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu i wybrane zajęcia
dodatkowe zgodnie z umową cywilno-prawną zawartą z dyrektorem przedszkola
11. respektować uchwały rady pedagogicznej i postanowienia rady rodziców podjęte w
ramach ich kompetencji
12. zaopatrzyć dziecko w odpowiednie ubranie i obuwie umożliwiające dziecku komfort i
bezpieczeństwo w trakcie zabawy, nauki i pracy, codzienny pobyt na świeżym
powietrzu, niezależnie od warunków pogodowych, oraz przebranie dziecka w razie
„problemów fizjologicznych”
13. odbierać dziecko w godzinach funkcjonowania przedszkola lub ponosić koszty pobytu
dziecka w placówce po godzinach funkcjonowania, w wysokości ustalonej przez
dyrektora, dotyczącej dodatkowej oferty opiekuńczej placówki
14. z szacunkiem odnosić się do wszystkich pracowników przedszkola.
§ 22

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. Na wniosek rodziców, po

zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, dyrektorzy przedszkola mogą
przyjąć dziecko, które osiągnęło wiek 2,5 roku.
2. Dzieci mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka a w szczególności mają
prawo do:

1.

właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
uwzględniającego zasady higieny pracy umysłowej
2. akceptacji takim jaki jest
3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej czy
zaniedbania ze strony dorosłych
4. poszanowania godności i własności osobistej
5. indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju
6. zabawy i wyboru towarzyszy zabawy
7. aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymania w tym pomocy
8. życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym i wychowawczym
9. różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia
10. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi
zdarzeniami.
3. Do obowiązków dziecka należy:
1. zgodne współżycie z rówieśnikami, przestrzeganie zasad i norm ustalonych i
obowiązujących w grupie przedszkolnej
2. dbanie o bezpieczeństwo i zdrowie swoje i rówieśników
3. każdorazowe zgłaszanie nauczycielowi konieczności oddalenia się poza wyznaczony
przez nauczyciela teren zabawy / salę zabaw / ogród przedszkolny
4. informowanie nauczyciela o problemach fizjologicznych
5. poszanowanie zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu sportowego w budynku i
ogrodzie przedszkolnym a także zwracanie zabawek pożyczonych z przedszkola lub od
kolegów
6. słuchanie i wykonywanie poleceń a także odnoszenie się z szacunkiem do wszystkich
pracowników przedszkola.

§ 23
1.

Pracownicy przedszkola nie stosują wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich poza nagłymi
przypadkami ratującymi życie dziecka oraz wynikającymi z konieczności udzielenia dziecku
pierwszej pomocy.

