
Aneks nr 1/2016

Do Statutu Przedszkola Publicznego Nr 2 im. M. Konopnickiej  

W Golubiu-Dobrzyniu

Na podstawie:

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 
2156 oraz z 2016 r. poz. 35, 64, 195, 668 i 1010)

Do Statutu Przedszkola Publicznego nr 2 im. Marii Konopnickiej w Golubiu – 
Dobrzyniu wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1  pkt  2 Otrzymuje brzmienie :

2. Przedszkole Publiczne mieści się  w Golubiu-Dobrzyniu

-  przy ulicy Sienkiewicza 6 oraz 

- Fila nr 1 ul. Szkolna 37

- Filia nr 2 ul. Kościuszki 12.

§ 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez 
pięć dni  w tygodniu , od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30 - 16:00 w 
budynku na ul. Sienkiewicza 6 oraz w budynku na ul. Szkolnej 37, zaś w 
budynku na ul. Kościuszki 12 w godzinach 6.30- 17.00 z wyjątkiem dni 
ustawowo wolnych od pracy.

§ 6  punkty 6,7,8,9,10,11 otrzymują brzmienie: 

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce 
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa 
w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i 
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w 
sposób zrozumiały dla innych;



8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz 
sztuki plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich 
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie wiadomości i 
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

11) kształtowanie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do 
nabywania umiejętności pisania;

Do § 6 dodaje się punkt 12

12) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym 
poprzez rozbudzanie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz 
budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych 
etapach edukacyjnych;

§ 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. Organami Przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2)       wicedyrektor przedszkola

3) rada pedagogiczna,

4) rada rodziców.

Do § 8 dodaje się punkt 4:

4. Obowiązki wicedyrektora 

Wicedyrektor kształtuje atmosferę twórczej pracy w Przedszkolu, życzliwości i 
zgodnego współdziałania. Jest zobowiązany przestrzegać czasu pracy, 
regulaminu pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych. 

Wicedyrektor przyjmuje na siebie część zadań dyrektora Przedszkola, a w 
szczególności: 



W zakresie organizacji działalności Przedszkola 

1. Sprawuje nadzór nad działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 
Przedszkola. 

2. Organizuje pracę dydaktyczno – wychowawczą nauczycieli. 

3. Przygotowuje projekty niektórych dokumentów organizacji Przedszkola, m. 
in. współdziała z dyrektorem Przedszkola w przygotowaniu koncepcji pracy 
Przedszkola, arkusza organizacyjnego, przedszkolnego zestawu programów 
nauczania, przydziału czynności nauczycielom, planu szkoleń Rady 
Pedagogicznej, procedur pomiaru jakości pracy Przedszkola. 

4. Prowadzi czynności związane z organizacją nadzoru pedagogicznego, 
pomiaru jakości pracy Przedszkola oraz doskonaleniem zawodowym 
nauczycieli. 

5. Wykonuje inne prace związane z działalnością Przedszkola zlecone przez 
dyrektora. 

W zakresie nadzoru pedagogicznego 

1. Realizuje zadania ujęte w planie nadzoru pedagogicznego Dyrektora 
Przedszkola, za które jest odpowiedzialny. 

2. Sprawuje nadzór nad realizacją podstawy programowej przez nauczycieli. 

3. Obserwuje zajęcia wychowawczo-dydaktyczne i inne zajęcia prowadzone 
przez nauczycieli celem systematycznego doskonalenia ich pracy. 

4. Prowadzi kontrolę dokumentacji pedagogicznej: 

a) dzienników zajęć, 

b) dzienników zajęć specjalistycznych.

c) miesięcznych planów dydaktyczno – wychowawczych nauczycieli,

d) dokumentacji obserwacji i współpracy rodzicami.

W zakresie spraw kadrowych 



1. Uczestniczy w pracach związanych z oceną pracy i oceną dorobku 
zawodowego za okres stażu nauczycieli. 

2. Zgłasza dyrektorowi wnioski o nagradzanie, wyróżnianie i karanie nauczyciel
i innych pracowników Przedszkola. 

3. Opiniuje wnioski nauczycieli o urlopy okolicznościowe, płatne zwolnienia z 
pracy, itp.

§ 17 pkt 3 ,4 otrzymują brzmienie:

3) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – nie więcej 
niż jedną piątą czasu) zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane 
według programu wychowania przedszkolnego;

4) pozostały czas przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na realizację:

a) dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności (z tym, że w tej puli czasu 
mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),

b) pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

c) zajęć rewalidacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych.

§ 19 punk1, 2 otrzymują brzmienie:

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada:

            1) 13 sal zajęć dla poszczególnych oddziałów,

            2) pomieszczenia do pracy logopedycznej,

            3) szatnie dla dzieci,

            4) pomieszczenia gospodarcze,

           5) łazienki i toalety,

           6) pomieszczenia administracyjne,

           7) pomieszczenia kuchenne,

           8) pomieszczenia piwniczne.



2. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego
z odpowiednio dobranym sprzętem terenowo - rekreacyjnym dostosowanym do 
wieku dzieci.        

§ 22 pkt 12 anulowano

      § 37 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 7 lat.   

3  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko od 
trzeciego roku życia, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie  spełniania 
przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jednak niż 
o jeden rok.


