
Uchwała Nr 5/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie 

 

z dnia 30.08.2021 r.  

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Przedszkola Nr 154 „Pod Wesołą 

Truskaweczką” w Warszawie 

 

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 z późn. zm.);  

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

W statucie Przedszkola Nr 154 „Pod Wesołą Truskaweczką” w Warszawie wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) §3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków 

polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji 

i Nauki.”; 

2) §4 ust. 3 pkt 3 skreśla się; 

3) §6 ust. 6 i 7 otrzymuje brzmienie: 

„6. W przypadku zauważenia przez nauczyciela symptomów choroby u dziecka 

nauczyciel powinien jak najszybciej skontaktować się z rodzicami, a w przypadku braku 

kontaktu skonsultować się z lekarzem. 

7. Nauczyciel lub inny pracownik przedszkola, który zauważył lub dowiedział się o 

wypadku, jakiemu uległ przedszkolak, jest zobowiązany udzielić niezwłocznie 

pierwszej pomocy poszkodowanemu dziecku i zabezpieczyć miejsce wypadku. 

Następnie zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola, który 

powiadamia rodziców dziecka oraz za ich zgodą pogotowie ratunkowe lub lekarza.”; 

4) §8 ust. 1 pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) kontroluje przebieg procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu, efektów 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności 

statutowej przedszkola,”; 

5) §8 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) stwarza warunki do działania w przedszkolu wolontariuszy i innych organizacji, w 

szczególności organizacji harcerskich, których celem jest działalność wychowawcza 

lub rozszerzenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 

innowacyjnej jednostki;”; 

6) §10 ust. 10a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) przedstawianie swojej opinii o pracy nauczyciela;”; 

7) §10 ust. 14 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 



„9) Przestrzeganie godzin odbioru dziecka do godz. 17:30; spóźnianie się z odbiorem 

dziecka skutkuje zawiadomieniem organów pomocy społecznej w celu sprawdzenia 

wydolności opiekuńczej rodziców dziecka.”; 

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

„§ 11a 

1. Kształtowanie u dzieci postaw prospołecznych w Przedszkolu realizowane jest 

między innymi poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, 

sprzyjających aktywnemu uczestnictwu dzieci w życiu społecznym.  

2. Dyrektor Przedszkola zapewnia warunki do realizacji działań wolontariackich na 

terenie Przedszkola i poza nim.  

3. Główne cele  wolontariatu to:  

1) zapoznanie dzieci z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.   

2) kształtowanie postaw prospołecznych. 

3) kreowanie roli Przedszkola jako miejsca prowadzenia aktywności wolontariackiej. 

4. Działalność przedszkola może być uzupełniana świadczeniami wolontariuszy na 

podstawie porozumienia zawartego z wolontariuszem przez Dyrektora Jednostki. 

Porozumienie takie określa: 

1) zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań; 

2) czas trwania porozumienia; 

3) zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy z 

nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych, specjalistami oraz innymi 

pracownikami przedszkola oraz pod nadzorem Dyrektora przedszkola lub wyznaczonej 

przez niego osoby; 

4) zobowiązanie wolontariusza do nieujawniania informacji dotyczących 

wychowanków; jednostki; 

5) postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia; 

6) imię (imiona) i nazwisko wolontariusza;  

7) datę i miejsce urodzenia wolontariusza;  

8) numer PESEL wolontariusza, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;  

9) adres zamieszkania wolontariusza. 

5. Dyrektor informuje wolontariusza o specyfice działalności jednostki i konieczności 

zachowania tajemnicy w sprawach dotyczących wychowanków jednostki.”; 

9) §12 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w 

tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach 700 – 1730 za wyjątkiem dni ustawowo 

wolnych od pracy, w tym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę realizowane od 

momentu jego otwarcia do godziny 1730.”; 

10) §16 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Organizację pracy przedszkola określa rozkład dnia ustalony przez Radę 

Pedagogiczną w oparciu o podstawę programową z uwzględnieniem zasad ochrony 

zdrowia, higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.”; 

11) §16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„700 – 800 - schodzenie się dzieci, zabawy i zajęcia indywidualne wspomagające rozwój 



dziecka, zabawy ruchowe, ćwiczenia gimnastyczne, czynności higieniczno – 

porządkowe; 

800 – 830 - zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, zabawy ruchowe przy muzyce, 

czynności samoobsługowe przygotowujące do śniadania; 

830 – 900 - śniadanie; 

900 – 930 - zabawy tematyczne w kącikach zainteresowań; 

930 – 1000 - zajęcia obowiązkowe organizowane przez nauczyciela; 

1000 – 1015 - czynności przygotowujące do wyjścia na powietrze; 

1015 – 1130 - zabawy i gry w ogrodzie przedszkolnym, krótkie wyjścia poza teren 

przedszkola; 

1130 – 1155 - czynności przygotowujące do posiłku (przebieranie się po przyjściu z 

ogrodu, 

toaleta, nakrywanie do stołu, czynności wychowawcze); 

1155 – 1230 - obiad; 

1230 – 1400 - odpoczynek dla dzieci najmłodszych, w grupach starszych praca w 

kącikach 

zainteresowań, udział w zajęciach dodatkowych, organizacja pracy wyrównawczej; 

1430 – 1445 - podwieczorek; 

1445 – 1730 - pobyt w ogrodzie, kontynuacja pracy przedpołudniowej, aktywność 

twórcza dzieci, zabawy i zajęcia w kącikach zainteresowań, praca indywidualna 

nauczyciela z dzieckiem, rozchodzenie się dzieci do domu.”; 

12) §16 ust. 3 pkt 2 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) W przypadku choroby, złego samopoczucia dziecka, nauczyciel ma obowiązek 

powiadomienia rodziców celem odebrania dziecka.”; 

13) §17 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dzienny czas pracy Przedszkola Nr 154 ustalany jest na każdy rok szkolny w 

arkuszu organizacji na wniosek dyrektora przedszkola i Rady Rodziców z 

uwzględnieniem aktualnych potrzeb środowiska.”; 

14) §28 ust. 1 skreśla się; 

15) §35 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Na wniosek rodziców Dyrektor może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie 

przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem. 

Zezwolenie może być wydane przez rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie roku 

szkolnego, jeżeli do wniosku o wydanie zezwolenia dołączono oświadczenie rodziców 

o zapewnieniu dziecku warunków umożliwiających realizację podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego.”; 

16) §39 ust. 1 pkt 11 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„11) Rodzice dziecka mają prawo do:”; 

17) §39 ust. 2 pkt 1 – 3 otrzymuje brzmienie: 

„1) W sprawowaniu opieki nad wychowankami konieczne jest przestrzeganie przez 

rodziców obowiązku osobistego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola lub 

upoważnioną (na piśmie) przez nich osobę dorosłą, zapewniającą dziecku pełne 

bezpieczeństwo; 

2) Upoważnienie winno zawierać pełne dane osobowe osoby odbierającej, 



powinowactwo lub stopień znajomości, nr i serię dowodu osobistego. Dokument ten 

powinien zostać złożony przez rodziców w przedszkolu, u dyrektora lub nauczyciela 

prowadzącego grupę; 

3) Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach 700 – 830;”; 

18) §39 ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) Rodzice przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka 

z chwilą zgłoszenia nauczycielowi prowadzącemu grupę odbiór dziecka.”; 

19) §41 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ceremoniał jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się 

w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w 

przedszkolu. 

2. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi 

państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli. 

3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola 

składają się z części oficjalnej i części artystycznej. 

4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe 

powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli 

narodowych. 

5. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia 

symboli narodowych należą w szczególności: 

1) święto niepodległości; 

2) święto flagi; 

3) pasowanie dzieci na przedszkolaka; 

4) zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków; 

5) jubileusz przedszkola. 

6. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru 

świąt państwowych i przedszkolnych, dzieci powinny być ubrane w strój galowy.”; 

20) §42 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„Dyrektor po nowelizacji statutu opracowuje i publikuje tekst jednolity.”. 

 

§ 2. 

 

Zobowiązuje się dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2021 


