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ROZDZIAŁ 1 

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 

§ 1. 

Ilekroć w niniejszym statucie jest mowa o: 

1. ośrodku – należy przez to rozumieć Specjalny Ośrodek Szkolno-

Wychowawczy imienia Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie; 

2. przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Specjalne w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Marii 

Grzegorzewskiej w Żyrardowie; 

3. statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Specjalnego w 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Marii 

grzegorzewskiej w Żyrardowie; 

4. dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego imienia Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie; 

5. wicedyrektorze – należy przez to rozumieć wicedyrektora d.s 

Wychowania Przedszkolnego i Kształcenia Podstawowego; 

6. radzie pedagogicznej – należy przez to rozmieć ogół pracowników 

pedagogicznych zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym w Żyrardowie; 

7. radzie pedagogicznej przedszkola – należy przez to rozumieć ogół 

pracowników Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie; 

8. rodzicach – należy przez to rozumieć ogół rodziców, w tym opiekunów 

prawnych dzieci uczęszczających do przedszkola; 

9. wychowankach – należy przez to rozumieć ogół dzieci zapisanych do 

Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-

Wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej w Żyrardowie. 

 

§ 2. 

1. Przedszkole jest placówką publiczną. 

2. Przedszkole jest jednostką budżetową, które realizuje  cele i zadania 

określone w prawie oświatowym.  

3. Siedzibą przedszkola jest budynek mieszczący się w Żyrardowie przy 

ulicy Środkowej 36. 

4. Adres przedszkola: 96-300 Żyrardów, ul. Środkowa 36. 

5. Organem prowadzącym przedszkole jest Powiat Żyrardowski na mocy 

porozumienia zawartego z Gminą Żyrardów.  

6. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator 

Oświaty. 

7. Przedszkolem kieruje dyrektor ośrodka. 

8. Szczegółowe zasady działania przedszkola określa statut. 



 

§ 3. 

     Pełna nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole Specjalne w Specjalnym 

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym imienia Marii Grzegorzewskiej  

w Żyrardowie.  Na pieczęciach może być używana nazwa skrócona: 

Przedszkole Specjalne w Żyrardowie. 

 

§ 4. 

     W nazwie przedszkola na pieczęciach, którymi opatruje się legitymację 

przedszkolną pomija się określenie „specjalne”. 

 

§ 5. 

1. Do przedszkola mogą uczęszczać: 

 

1) dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym; 

2) dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera; 

3) dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedną  

z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna. 

 

§ 6. 

1. Liczba miejsc w przedszkolu ustalana jest z organem prowadzącym na      

dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych możliwości przedszkola. 

2. Przedszkole jest placówką nieferyjną. 

3. W okresie ferii zimowych, przerwy wakacyjnej, dni przed  

i poświątecznych, dyrektor za zgodą organu prowadzącego, może 

zarządzić prowadzenie zajęć. 

4. Wychowankowie  mogą korzystać z jednego posiłku – obiadu. 

5. Opłata za posiłek równa się wysokości kosztów surowca przeznaczonego 

na przygotowanie posiłku. 

6. Wysokość opłat za posiłek, termin i sposób ich wnoszenia ustala dyrektor 

w uzgodnieniu z organem prowadzącym. 

7. Koszty wyżywienia wychowanka pokrywane są przez rodziców. 

8. Opłaty za wyżywienie kwitowane są na drukach KP, które  

są  drukami ścisłego zarachowania. 

9. Opłaty za wyżywienie przyjmowane są do 5 dnia każdego miesiąca 

następującego po okresie rozliczeniowym. 

10. Jeżeli  dziecko nie przebywało w przedszkolu opłaty za posiłek są należne 

w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka. 

 

 

 

ROZDZIAł 2 



 

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA ORAZ SPOSOBY REALIZACJI 

 

§ 7. 

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa 

oświatowego oraz z uwzględnieniem potrzeb, możliwości 

psychofizycznych oraz rozwojowych dzieci.  

2. Przedszkole pełni funkcję terapeutyczną, opiekuńczą, wychowawczą  

i kształcącą. Celem wychowania przedszkolnego jest wspomaganie  

i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym 

potencjałem, możliwościami psychofizycznymi i komunikacyjnymi  

w relacjach ze środowiskiem społeczno-przyrodniczym. 

3. Celem wychowania przedszkolnego w szczególności jest: 

 

1) zapewnienie bezpłatnego kształcenia i wychowania w zakresie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zajęć 

rewalidacyjnych oraz specjalistycznych; 

2) zapewnienie w czasie pobytu dzieci w Przedszkolu opieki kadry 

dydaktycznej i opiekuńczej posiadającej odpowiednie kwalifikacje; 

3)  kształtowanie właściwych postaw społecznych przez codzienne, 

bezpośrednie przebywanie ze sobą oraz organizowanie różnorodnych 

sytuacji edukacyjnych; 

4) kształcenie wrażliwości na potrzeby innych oraz poczucia 

odpowiedzialności za drugiego człowieka; 

5) przygotowanie do akceptacji własnej osoby i samorealizacji własnego 

ja poprzez rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i wspomaganie 

indywidualnego rozwoju dziecka; 

6) zapewnienie warunków do interdyscyplinarnych oddziaływań na 

dziecko, w tym odpowiedniego sprzętu i środków dydaktycznych; 

7) zapewnienie dziecku lepszych szans edukacyjnych popierz 

rozbudzanie ciekawości, aktywności i samodzielności oraz  

funkcjonowania w bliższym i dalszym środowisku; 

8) współdziałanie z rodziną wspomagającą w wychowaniu i terapii 

dziecka; 

9)  udzielanie dzieciom i ich rodzicom/prawnym opiekunom pomocy 

psychologiczno psychologicznej; 

10) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia świadomości 

narodowej, etnicznej, językowej i religijnej; 

11) organizowanie zajęć dodatkowych kompensujących zaburzenia 

rozwoju, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniach o potrzebie 

kształcenia specjalnego w porozumieniu z rodzicami/prawnymi 

opiekunami; 



12) wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego 

wrodzonym potencjałem, możliwościami psychofizycznymi  

i komunikacyjnymi; 

13) współdziałanie  z organizacjami społeczno-kulturalnymi w celu 

zapewniania dziecku udziału w życiu społecznym i kulturalnym; 

14) współdziałanie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi 

poradniami specjalistycznymi oraz ośrodkami pomocy społecznej; 

15) integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi 

pełnosprawnymi; 

16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających 

wychowankowi poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej 

lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego. 

17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu 

zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci 

poznawania innych kultur. 

 

4. Praca terapeutyczno – wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza  

w Przedszkolu prowadzona jest w oparciu o podstawę programową 

wychowania przedszkolnego, programy terapii nauczycieli pracujących  

w przedszkolu oraz indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne. 

5. Realizowane treści wychowawcze, za zgodą rodziców, mogą być  

systematycznie uzupełniane o nowe zagadnienia wynikające z pojawianiu 

w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa  

i harmonijnego rozwoju. 

6. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest  

w planach pracy poszczególnych oddziałów i w indywidualnych 

programach terapii. 

7. Czas zajęć terapeutyczno – wychowawczo - dydaktycznych  

i opiekuńczych dostosowany jest do rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

wychowanków. 

§ 8. 

1. Przedszkole  realizuje cele i zadania poprzez: 

 

1) obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w podstawie programowej 

oraz w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych; 

2) zajęcia specjalistyczne wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami 

rozwojowymi: 

a) terapia psychologiczna, 

b) terapia pedagogiczna, 

c) terapia logopedyczna, 

d) alternatywne metody komunikacji, 

e) zajęcia korekcyjne wad postawy, rehabilitacja ruchowa, 

f) zajęcia  integracji  sensorycznej. 



g) terapia ruchu rozwijającego W. Sherborne,   

h) muzykoterapia, 

i) inne zajęcia o charakterze terapeutycznym. 

 

2. zajęcia dodatkowe organizowane na prośbę lub w uzgodnieniu z 

rodzicami: 

1) wycieczki autokarowe; 

2) wyjścia poza teren przedszkola; 

3) spotkania z dziećmi z placówek ogólnodostępnych; 

4) hipoterapia; 

5) dogoterapia. 

§ 9. 

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada sale do zajęć dla 

poszczególnych oddziałów oraz inne wspólne dla wszystkich 

wychowanków ośrodka: 

 

1) gabinet terapii pedagogicznej; 

2) gabinet logopedyczny; 

3) sala terapii integracji sensorycznej; 

4) sala rehabilitacji ruchowej; 

5) sala doświadczania świata; 

6) sala zajęć muzyczno-ruchowych; 

7) gabinet psychologa; 

8) gabinet pielęgniarki;  

9) pomieszczenia administracyjno-gospodarcze; 

10)kuchnia; 

10) szatnia; 

11) toaleta. 

 

2. Przy sprzyjających warunkach pogodowych dzieci mają możliwość 

korzystania ze szkolnego placu zabaw. 

3. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy 

rekreacji i turystyki. 

4. Organizację i program imprez oraz wycieczek dostosowuje się zasad 

wieku, zdrowia i stanu psychofizycznego wychowanków. 

5. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia pomoce dydaktyczne  

i odpowiedni sprzęt dla wychowanków. 

 

§ 10. 

1. Przedszkole zapewnia dzieciom stałą opiekę pedagogiczną w czasie zajęć 

w przedszkolu oraz organizowanych poza przedszkolem według 

ustalonych zasad. 



2. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego 

opiece dzieci. 

3. Stałą opiekę nad dziećmi pełni pomoc nauczyciela. 

4. W trakcie zabaw, spacerów, wycieczek poza terenem przedszkola  

z dziećmi mogą przebywać rodzice lub upoważnieni opiekunowie. 

5. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci 

odpowiada osoba prowadząca zajęcia. 

6. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku materiałów niezbędnych 

do utrzymania higieny dziecka podczas pobytu w przedszkolu. 

7. Przedszkole daje możliwość ubezpieczenia dzieci od następstw 

nieszczęśliwych wypadków za zgodą i odpłatnością rodziców. 

8. W przypadku, kiedy rodzic nie ubezpieczy dziecka  

w przedszkolu od następstw nieszczęśliwych wypadków zobowiązany jest 

dostarczyć dyrektorowi stosowne oświadczenie. 

9. W przedszkolu możliwe jest podanie dzieciom farmaceutyków przez 

pielęgniarkę szkolną na pisemną prośbę rodziców skierowaną do 

dyrektora oraz dołączenie zlecenia lekarskiego o sposobie i dawkowaniu 

leków. 

10. W sytuacji złego samopoczucia dziecka dyrektor lub osoba przez niego 

upoważniona informuje rodziców o stanie dziecka, a rodzice zobowiązani 

są do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

11. W sytuacjach nagłych dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe  

z równoczesnym powiadomieniem rodziców. 

12. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki, imprezy) 

zapewniona jest opieka co najmniej 1 osoby dorosłej na 2 dzieci, a  

w przypadku dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich 1 osoby 

dorosłej na 1 dziecko. 

 

§ 11. 

1. W przedszkolu obowiązują szczegółowe zasady przyprowadzania  

i odbierania dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez 

nich osobę zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. 

2. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci z przedszkola i są 

odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i  

z przedszkola do domu. 

3. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka wyłącznie przez osobę 

pełnoletnią upoważnioną pisemnie przez rodziców. 

4. Upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, 

serię i numer dowodu osobistego. Ponadto upoważnienie powinno 

zawierać podpisy osoby upoważniającej oraz podpis osoby upoważnionej. 

5. Upoważnienie powinno być dostarczone osobiści przez rodzica do 

wychowawcy oddziału przedszkola  pozostać w dokumentacji oddziału. 



6. Upoważnienie takie obowiązuje przez cały rok szkolny, z tym że  

w każdej chwili może zostać odwołane lub zmienione przez rodzica. 

7. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan 

osoby odbierającej  wskazuje na to, że nie jest ona w stanie zapewnić 

dziecku bezpieczeństwa. 

8. O każdej odmowie wydania dziecka z przedszkola powinien zostać 

niezwłocznie powiadomiony dyrektor. 

9. W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy 

Przedszkola nauczyciel zobowiązany jest powiadomić telefonicznie 

rodziców o zaistniałym fakcie. 

10. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można 

uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje  

z dzieckiem w placówce 1 godzinę. 

11. Po upływie tego czasu powiadamia się najbliższy komisariat policji  

o niemożliwości skontaktowania się z rodzicami wychowanka. 

12. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego  

z rodziców/prawnych opiekunów musi być poświadczone przez 

orzeczenie sądu. 

13. Dzieci, którym gmina zapewnia bezpłatny dowóz do przedszkola, mają 

zapewnioną opiekę podczas przejazdu. 

14. Rodzice dzieci są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania  

i odbierania dzieci w ustalonym miejscu i czasie. 

                                                  

§ 12. 

      Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców wyrażone na 

piśmie. 

 

ROZDZIAł 3 

 

ORGANICAZJA PRACY PRZEDSZKOLA 

 

§ 13. 

     Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby 

oddziaływania do stanu psychofizycznego i możliwości rozwojowych 

wychowanków, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejącej bazy 

lokalowo-dydaktycznej. 

 

§ 14. 

     Do przedszkola przyjmowane są dzieci na podstawie zasad rekrutacji 

zawartych w § 86. 

 

§ 15. 



     Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący 

dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, 

uzdolnień, rodzaju i stopnia niepełnosprawności 

 

§ 16. 

1. Liczba dzieci w oddziale przedszkola powinna wynosić: 

1) w oddziale dla dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – nie 

więcej niż 4; 

2) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi – nie więcej 

niż 4; 

3) w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym – nie więcej niż 8; 

4) w oddziale zorganizowanym dla dzieci z różnymi niepelnosprawnościami, 

po których mowa w pkt 1-3 – nie więcej niż 5. 

 

§ 17. 

1. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego. 

2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na 

podstawie: 

 

1) programu wychowania przedszkolnego, w tym również zaproponowanego 

przez nauczyciela, dostosowanego do potrzeb i możliwości dzieci, dla 

których jest przeznaczony i dopuszczonego do użytku przez dyrektora  po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej; 

2) indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowanych 

zgodnie z diagnozą i zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i 

opieki  w przedszkolu trwa 60 minut. 

4. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg 

wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym wykorzystuje 

się każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu tj. wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem 

realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 

5. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do 

możliwości rozwojowych dzieci, w tym zajęć religii i zajęć 

rewalidacyjnych powinien wynosić: 
 

1) dla dzieci w wieku 3 - 4 lat około 15 min.; 

2) dla dzieci w wieku 5 - 6 lat około 30 min.; 

3) dla dzieci powyżej 7 r. ż. około 45 min.; 



4) na zajęciach rewalidacyjnych praca terapeuty z dzieckiem jest pracą 

indywidualną. 
 

6. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć, w którym 

udokumentowany jest przebieg pracy wychowawczo-dydaktycznej  

z wychowankami w danym roku szkolnym. 

7. W przedszkolu prowadzone są dzienniki zajęć dodatkowych. 

8. Dokumentację przebiegu nauczania udostępnia się organowi 

prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny. 

 

§ 18. 

    Na terenie przedszkola mogą być organizowane zajęcia dla dzieci 

zakwalifikowanych do indywidualnego rocznego przygotowania 

przedszkolnego zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

 

§ 19. 

     W przedszkolu mogą być realizowane zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze 

dla dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną, na zasadach 

określonych w odrębnych przepisach. 

 

§ 20. 

1. Szczegółową organizację terapii, wychowania, nauczania i opieki  

w przedszkolu w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny 

ośrodka opracowany przez dyrektora . 

2. Dyrektor przekazuje arkusz organizacji, zaopiniowany przez zakładową 

organizację związkową, w terminie do 21 kwietnia danego roku organowi 

prowadzącemu. 

3. Organ prowadzący, po uzyskaniu opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny, zatwierdza arkusz organizacji w terminie do dnia 29 maja 

danego roku. 

4. W arkuszu organizacji, w części dotyczące przedszkola umieszcza się w 

szczególności: 

 

1) liczbę oddziałów; 

2) liczbę dzieci w oddziałach; 

3) czas pracy przedszkola oraz poszczególnych oddziałów; 

4) liczbę pracowników ogółem, w tym pracowników zajmujących 

stanowiska kierownicze;  

5) liczbę nauczycieli wraz z informacją o ich stopniu awansu zawodowego  

i kwalifikacjach oraz liczbę godzin zajęć prowadzonych przez 

poszczególnych nauczycieli; 

6) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez 

organ prowadzący, w tym liczbę zajęć godzin edukacyjnych  



i opiekuńczych, zajęć rewalidacyjnych, zajęć z zakresu  pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz innych zajęć wspomagających proces 

kształcenia, realizowanych w szczególności przez pedagoga, psychologa, 

logopedę i innych nauczycieli; t 

7) tygodniowy wymiar zajęć z religii, zajęć z języka mniejszości narodowej, 

języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, o ile takie zajęcia 

są w przedszkolu prowadzone. 

 

5. Organizację pracy w przedszkolu w ciągu dnia określa ramowy rozkład 

dnia  ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej 

przedszkola. 

6. Ramowy rozkład dnia uwzględnia zasady ochrony zdrowia i higieny 

pracy, rodzaju niepełnosprawności oraz oczekiwań rodziców. 

7. 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. 

8. Ramowy rozkład dnia każdego oddziału określa czas przeznaczony na 

realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, nie 

krótszy niż 5 godzin dziennie. 

9. Czas pracy Przedszkola wynosi: 

1) w ciągu roku dwanaście miesięcy z zachowaniem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący, podczas których rodzice zapewnią 

wychowankom opiekę we własnym zakresie; 

2) w ciągu tygodnia pięć dni; 

3) w ciągu dnia pracy pięć godzin zegarowych; 

4) zajęcia z wychowankami są organizowane w godzinach od 8.00 do 13.00. 

 

10. Dopuszcza się możliwość organizowania dodatkowych zajęć 

wykraczających poza zakres podstawy programowej w oparciu  

o odpowiednie warunki lokalowe i środki finansowe na ten cel 

pochodzące od rodziców. 

11.  Terminy przerw w pracy przedszkola ustalone są z organem 

prowadzącym i zatwierdzane w arkuszu organizacji na dany rok szkolny. 

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw 

ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, na wspólny wniosek 

dyrektora i rady rodziców.   

 

§ 21. 

1. W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. 

2. Planowaniem i koordynowaniem udzielania pomocy psychologiczno-

pedagogicznej zajmuje się zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z 

wychowankiem.  

3. Zadaniem Zespołu jest: 



1) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb 

dziecka i umożliwienie ich zaspokojenia; 

2) realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia 

specjalnego; 

3) wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka dokonana 

nie rzadziej niż dwa razy w roku przez nauczycieli  

i specjalistów pracujących z dzieckiem będącą podstawą opracowania i 

modyfikowania indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego; 

4) ustalenie form pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w 

których będą realizowane; 

5) opracowanie i modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego na podstawie wielospecjalistycznej ocena poziomu 

funkcjonowania dziecka; 

6) prowadzenie obserwacji zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka 

do podjęcia nauki w szkole; 

7) udzielanie rodzicom wsparcia psychicznego, rad i wskazówek 

dotyczących opieki nad dzieckiem, włączanie rodziców w proces terapii; 

8) diagnozowanie środowiska wychowanków; 

9) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród 

wychowanków i rodziców; 

10) podejmowanie decyzji o przedłużeniu pobytu dziecka  

w Przedszkolu powyżej 7 roku życia w oparciu o wyniki uzyskane w 

procesie terapii, wyniki badań psychologicznych, rokowania co do 

rozwoju dziecka. 

 

4. Koordynatorem prac Zespołu jest nauczyciel – wychowawca oddziału 

przedszkolnego. 

5. W skład Zespołu wchodzą nauczyciele pracujący w oddziale 

przedszkolnym  oraz specjaliści i dyrektor .  

6. O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania dziecku pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym formy 

pomocy będą realizowane dyrektor informuje rodziców poprzez  

indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. 

7. O terminie zebrania zespołu koordynator powiadamia rodzica, jeśli 

zebranie dotyczy jego dziecka. 

8. Do udziału w pracach Zespołu mogą być zapraszani specjaliści z poradni 

psychologiczno-pedagogicznej lub innych instytucji działających na rzecz 

dzieci i rodziny.   

 

§ 22. 

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być organizowana w 

przedszkolu w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 



2) zajęć specjalistycznych; 

3) porad, konsultacji. 

 

   

ROZDZIAŁ 4 

 

ORGANY PRZEDSZKOLA 

 

§ 23. 

1. Organami przedszkola są: 

 

1) dyrektor; 

2) rada pedagogiczna; 

3) rada placówki; 

4) rada rodziców; 

 

§ 24. 

      Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Żyrardowie kieruje dy-

rektor. 
 

§ 25. 

1. Funkcję dyrektora powierza i z  funkcji odwołuje Starosta Powiatu Żyrar-

dowskiego.  

2. Kandydat na stanowisko dyrektora wyłaniany jest w drodze konkursu. 

3. Stanowisko dyrektora powierza się na 5 lat szkolnych. 
 

§ 26. 

      Funkcje kierownicze w ośrodku powierza i z funkcji odwołuje dyrektor po 

zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady placówki. 
 

§ 27. 

1. Dyrektor w szczególności: 

 

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą 

ośrodka  

oraz reprezentuje ośrodek na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny w ośrodku; 

3) sprawuje opiekę nad dziećmi objętymi wczesnym wspomaganiem rozwo-

ju, dziećmi uczęszczającymi do przedszkola, uczniami szkół i wychowan-

kami internatu oraz stwarza warunki do prawidłowego przebiegu rewali-

dacji; 

4) realizuje uchwały rady pedagogicznej, rady placówki podjęte w ramach 

ich kompetencji stanowiących; 



5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym ośrodka zaopi-

niowanym przez radę placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawi-

dłowe wykorzystanie,  

a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą ob-

sługę ośrodka; 

6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom, 

wychowankom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w ośrodku; 

7) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

8) stwarza warunki do działania w ośrodku: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktycz-

na, wychowawcza czy opiekuńcza; 

9) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego ucznia; 

10) współpracuje z pielęgniarką szkolną, w tym udostępnia imię, nazwisko, 

numer pesel ucznia, celem realizacji opieki zdrowotnej; 

realizuje zarządzenia organu prowadzącego i organu nadzorującego; 

11) przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku 

szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedago-

gicznego oraz informacje o działalności szkoły; 

12) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepi-

sami prawa; o wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiada-

mia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny; 

13) organizuje dodatkowe zajęcia edukacyjne za zgodą organu prowadzącego 

i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców; 

14) podaje do publicznej wiadomości zestaw programów wychowania przed-

szkolnego, szkolny zestaw programów i szkolny zestaw podręczników, 

które będą obowiązywać od początku danego roku szkolnego; 

15) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych. 
 

§ 28. 

1. Dyrektor jest kierownikiem dla zatrudnionych w nim nauczycieli, wy-

chowawców i pracowników nie będących nauczycielami.  

2. W szczególności decyduje o sprawach: 

 

1) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka; 

2) przyznawania nagród i wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i 

innym pracownikom zatrudnionym w ośrodku;  

3) występowania z wnioskami w sprawach nagród, odznaczeń i innych wy-

różnień dla nauczycieli i innych pracowników ośrodka po zasięgnięciu 

opinii rady pedagogicznej i rady placówki. 

 

3. Dyrektor realizuje swoje zadania za pośrednictwem kadry kierowniczej w 

ramach ich kompetencji. 



§ 29. 

      Dyrektor realizując swoje zadania i obowiązki współdziała z radą pedago-

giczną, radą placówki, z rodzicami i samorządem uczniowskim. 

 

§ 30. 

      Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka. Rada pedagogiczna 

zapewnia sprawne i efektywne wykonywanie statutowych zadań ośrodka. 

 

§ 31. 

      Rada pedagogiczna działa w oparciu o przyjęty regulamin.  

 

§ 32. 

      W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor i wszyscy nauczyciele za-

trudnieni w ośrodku.    

§ 33. 

      W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, 

osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady peda-

gogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza.  

§ 34. 

1. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor. 

2. Przewodniczący prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpo-

wiedzialny za zawiadomienie jej członków o terminie i porządku zebrania.  

3. W przedszkolu działa rada pedagogiczna przedszkola, której przewodni-

czącym jest wicedyrektor. Do rady pedagogicznej przedszkola stosuje się 

przepisy dotyczące rady pedagogicznej. 

 

§ 35. 

     W skład rady pedagogicznej przedszkola wchodzą wszyscy nauczyciele 

pracujący w przedszkolu.  

 

§ 36. 

     Zebrania rady pedagogicznej prowadzi i przygotowuje jej przewodniczący, 

który jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie 

i tematyce zebrania. 

§ 37. 

1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej przedszkola należą w 

szczególności: 

 

1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola; 

2) uchwalanie projektu statutu przedszkola oraz zmian w statucie; 

3) podejmowanie uchwał w sprawie  eksperymentów pedagogicznych w 

przedszkolu; 



4) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli; 

5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy wychowanków; 

6) ustalanie regulaminu swojej działalności. 

 

§ 38. 

1. Rada Pedagogiczna przedszkola opiniuje w szczególności: 

 

1) projekt planu finansowego przedszkola; 

2) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród  

i innych wyróżnień; 

3) organizację pracy przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom 

stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego; 

4) wybrane  programy wychowania przedszkolnego na dany rok szkolny; 

5) organizację pracy Przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć 

wychowawczo- dydaktycznych i opiekuńczych oraz zajęć dodatkowych. 

 

§ 39. 

     Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów w 

obecności co najmniej połowy jej członków. 

 

§ 40. 

      Zebrania rady pedagogicznej szkoły są protokołowane. Protokoły są udo-

stępniane do wglądu członkom rady pedagogicznej.   

 

§ 41. 

     Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie 

ujawniania spraw poruszanych na zebraniu , które mogą naruszać dobra osobiste 

uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników 

przedszkola. 

§ 42. 

      Obecność i aktywne uczestnictwo w zebraniach rady pedagogicznej są obo-

wiązkowe. 

§ 43. 

      Rada pedagogiczna przygotowuje projekty statutu albo jego zmian 

i przedstawia  do uchwalenia radzie placówki. 

 

§ 44. 

1. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela 

ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w ośrodku. 

2. Organ uprawniony do odwołania jest obowiązany przeprowadzić postę-

powanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w 

ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.  

 



§ 45. 

      Rada placówki jest społecznym organem opiniodawczym 

i wnioskodawczym w sprawach dotyczących funkcjonowania placówki. Bierze 

czynny udział w rozwiązywaniu  problemów ośrodka. 

 

§ 46. 

      Powstanie rady palcówki organizuje dyrektor z własnej inicjatywy albo na 

wniosek rady rodziców. 

 

§ 47. 

      Rada placówki liczy 8 osób, w tym 4 nauczycieli i 4 rodziców. 

 

§ 48. 

      Nauczyciele wybierani są przez ogół nauczycieli pracujących w ośrodku  

w taki sposób, by w radzie placówki reprezentowane były wszystkie funkcjonu-

jące w ośrodku jednostki. 

 

§  49. 

      Rodzice wybierani są przez ogół rodziców w taki sposób, by reprezentowane 

były w radzie placówki wszystkie funkcjonujące w ośrodku jednostki.  

 

§ 50. 

      Przewiduje się możliwość  poszerzenia rady placówki do 12 osób. 

 

§ 51. 

      W skład rady placówki mogą wejść osoby nie związane bezpośrednio  

z placówką np. przedstawiciele zakładów pracy, osoby wspierające działalność 

placówki. 

§ 52. 

      Kadencja rady placówki trwa 3 lata. 

 

§ 53. 

      W czasie kadencji dopuszcza się zmianę składu rady placówki nie więcej 

jednak niż o 1/3 jej składu. 

 

§ 54. 

      Rada placówki wybiera przewodniczącego i uchwala regulamin pracy. Ze-

brania rady placówki są protokołowane. 

 

§ 55. 

      W zebraniach rady placówki z głosem doradczym może brać udział dyrektor, 

wicedyrektor, kierownik internatu i inne zaproszone osoby. 

 



§ 56. 

1.Rada placówki uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych   

ośrodka, a także: 

 

1) uchwala statut ośrodka i poszczególnych jednostek; 

2) opiniuje projekt planu finansowego ośrodka; 

3) może wystąpić do organu nadzorującego z wnioskiem o zbadanie  

i dokonanie oceny działalności ośrodka, dyrektora lub innego nauczyciela 

zatrudnionego w ośrodku; wnioski te dla organu mają charakter wiążący; 

4) opiniuje plan pracy ośrodka, projekty eksperymentów pedagogicznych 

oraz inne sprawy istotne dla ośrodka; 

5) opiniuje pracę dyrektora na wniosek organu prowadzącego lub nadzorują-

cego; 

6) z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły lub ośrodka  

i występuje z wnioskami do dyrektora, rady pedagogicznej, organu pro-

wadzącego, w szczególności w sprawie organizacji dodatkowych zajęć 

edukacyjnych, zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć z zakresu doradztwa zawodo-

wego. 

§ 57. 

      W celu wspierania działalności wychowawczej i opiekuńczej ośrodka, rada 

placówki może gromadzić środki z dobrowolnych składek i innych źródeł. 

 

§ 58. 

      Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy oraz obieg dokumentacji 

określa regulamin rady placówki. 

 

§ 59. 

      W Ośrodku działa rada rodziców, którą reprezentuje ogół rodziców uczniów 

ośrodka. 

§ 60. 

     W skład rady rodziców wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w 

tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej jednostki 

organizacyjnej wchodzącej w skład ośrodka. 

 

§ 61. 

      W wyborach, o których mowa w § 60, jednego wychowanka reprezentuje 

jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w 

danym roku szkolnym. 

§ 62. 
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1. Rada Rodziców uchwala regulamin  swojej działalności, w którym okre-

śla  

w szczególności:  

1) wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady; 

2) szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad oddziałowych oraz 

przedstawicieli rad oddziałowych do rady rodziców w placówce. 

 

§ 63. 

1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, 

organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny  

z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach placówki.  

2.  Do kompetencji rady rodziców należy: 

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowaw-

czo-profilaktycznego; 

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształce-

nia  

i wychowania w szkole i placówce; 

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora 

Ośrodka. 

§ 64. 

1. W celu wspierania działalności statutowej placówki, rada rodziców może: 

1) gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł 

oraz ustalić zasady wydatkowania funduszy w drodze regulaminu; 

2) wspierać placówkę w pozyskiwaniu środków finansowych i rzeczowych; 

3) współorganizować klasowe i szkolne uroczystości. 
 

§ 65.  

1. Organy  współdziałają ze sobą: 

1) dają każdemu z nich możliwość swobodnego działania  

i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji; 

2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy sobą.   

 

2. Tryb rozstrzygania konfliktów między organami  jest następujący: 

 

1) jeżeli dyrektor nie jest stroną konfliktu, sprawy między organami szkoły 

rozstrzyga dyrektor w formie pisemnej w terminie 7 dni od dnia pisemne-

go zawiadomienia o powstaniu sporu; rozstrzygniecie dyrektora jest osta-

teczne; 

2) jeżeli dyrektor jest stroną sporu, każdy z pozostałych organów,  

z wyłączeniem samorządu uczniowskiego, deleguje po dwóch swoich 
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przedstawicieli, którzy tworzą komisję do spraw rozstrzygnięcia sporu. W 

skład komisji wchodzi przedstawiciel dyrektora. Komisja rozstrzyga spór 

w formie pisemnej w terminie 7 dni od jej powołania. Rozstrzygniecie 

komisji jest ostateczne; 

3) wnoszone spory rozstrzyga się, w szczególności w drodze mediacji, z za-

chowaniem przepisów prawa, dobra publicznego oraz z poszanowaniem 

godności osobistej jednostki. 
 

ROZDZIAŁ 5 

 

NAUCZYCIELE I PRACOWNICY PRZEDSZKOLA 

 

§ 66. 

     W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli, pomoce nauczycieli, specjalistów 

prowadzących zajęcia rewalidacyjne. 

 

§ 67. 

     Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola zapewniają bezpieczeństwo 

dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole. 

 

§ 68. 

     Czynności porządkowe i administracyjne wykonują pracownicy 

niepedagogiczni zatrudnieni w ośrodku. 

 

§ 69. 

     Prawa i obowiązki pracowników pedagogicznych przedszkola określają 

przepisy prawa oświatowego. 

 

§ 70. 

     Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych określony jest w 

odrębnych dokumentach. 

§ 71. 

     Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch 

nauczycieli, zależnie od czasu pracy danego oddziału lub realizowanych zadań 

oraz z uwzględnieniem propozycji rodziców dzieci danego oddziału. 

 

§ 72. 

     W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy 

terapeutyczno – wychowawczo - dydaktycznej i jej skuteczności, nauczyciele 

prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu. 

 

§ 73. 



     W każdym oddziale zatrudniona jest pomoc nauczyciela, która pomaga  

w organizowaniu zajęć i sprawowaniu opieki nad wychowankami. 

 

§ 74. 

1. Do podstawowych zadań nauczyciela przedszkola należy: 

 

1) wspomaganie rozwoju psychofizycznego wychowanków; 

2) wspomaganie aktywności poznawczej wychowanka; 

3) kształtowanie umiejętności nawiązywania prawidłowych kontaktów 

społecznych; 

4) kształtowanie u wychowanka umiejętności radzenia sobie w życiu 

codziennym; 

5) przygotowanie wychowanków do podjęcia nauki szkolnej; 

6) zaspakajanie potrzeb wychowanków i tworzenie jak najlepszych 

warunków do korygowania i kompensowania nieprawidłowości 

rozwojowych; 

7) bazowanie w pracy rewalidacyjnej z dzieckiem na najmniej zaburzonych 

funkcjach psychofizycznych; 

8) rzetelnie realizowanie podstawowych funkcji przedszkola: edukacyjnej, 

terapeutycznej, wychowawczej i opiekuńczej; 

9) współpraca i współdziałanie ze wszystkimi specjalistami świadczącymi 

pomoc dziecku; 

10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych i dokumentowanie swoich 

spostrzeżeń; 

11) planowanie i prowadzenie pracy edukacyjno - terapeutyczno-

wychowawczej i opiekuńczej oraz dbałość o jej jakość; 

12) prowadzenie współpracy z rodzicami w oparciu o określone formy  

i zasady; 

13) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom podczas pobytu  

w przedszkolu. 

 

§ 75. 

1. Obowiązkiem nauczyciela jest: 

 

1) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej dotyczącej danego oddziału i dotyczącej 

wychowanków z którymi prowadzi zajęcia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami; 

2) opracowanie miesięcznych planów pracy w danym oddziale; 

3)  opracowanie indywidualnych programów edukacyjno –

terapeutycznych; 



4) dostosowywanie form i metod pracy odpowiadających potrzebom  

i możliwościom psychofizycznym wychowanków uwzględnieniem 

wyników badań, zaleceń oraz własnych obserwacji; 

5) otaczanie indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków; 

6) współdziałanie z rodzicami z zachowaniem przez nich prawa: 

a) do znajomości zadań wynikających z rocznego planu przedszkola  

i planów miesięcznych w danym oddziale, 

b) do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat własnego dziecka, 

jego zachowania i rozwoju, 

7) organizowanie stałych kontaktów z rodzicami oraz zebrań 

przynajmniej 3 razy w roku.  
 

2. W pracy wychowawczo – terapeutyczno - edukacyjnej nauczyciel 

współpracuje z psychologiem, logopedą, nauczycielem gimnastyki 

korekcyjno - kompensacyjnej oraz innymi specjalistami służącymi 

pomocą w rozwiązywaniu problemów. 

3. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej  

i metodycznej ze strony dyrektora  i rady pedagogicznej. 

4. Zgodnie z zasadą indywidualizacji pracy i podmiotowego podejścia do 

dziecka, nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego  

z wychowanków. 

 

§ 76.   

1. Obowiązkiem psychologa jest: 

 

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących dzieci,  

w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie 

mocnych stron dzieci; 

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju 

dzieci, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i 

interwencyjnych wobec dzieci, rodziców i nauczycieli; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli; 

4) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie 

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy 

wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaprzedszkolnym dziecka; 

 

§ 77. 

1. Obowiązkiem pedagoga jest: 

 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb dzieci oraz analizowanie 

przyczyn niepowodzeń w edukacji; 



2) określanie form i sposobów udzielania dzieciom pomocy pedagogicznej, 

odpowiednio do rozpoznanych potrzeb; 

3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla dzieci, rodziców i nauczycieli; 

4) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych w stosunku do 

dzieci, z udziałem rodziców i nauczycieli; 

5) wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli; 

6) działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej dzieciom  

znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. 

 

§ 78. 

1. Obowiązkiem logopedy jest: 

 

1) dokonywanie diagnozy i prowadzenie terapii logopedycznej; 

2) dostosowanie metod i form terapii logopedycznej do indywidualnych 

potrzeb dzieci; 

3) analiza dokumentacji medycznej oraz z zakresu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej i stosowanie się do zaleceń; 

4) motywowanie dzieci do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne i 

przełamywanie barier komunikacyjnych; 

5) działania w zakresie profilaktyki logopedycznej; utrzymywanie stałej 

współpracy z rodzicami dzieci, nauczycielami, specjalistami, lekarzami w 

celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych; 

6) prowadzenie zajęć instruktażowych oraz konsultacji logopedycznych dla 

rodziców; 

7) terminowe i systematyczne planowanie pracy z dziećmi, wspieranie ich 

indywidualnego rozwoju zgodnie z możliwościami psychofizycznymi; 

8) właściwa opieka nad dziećmi, czuwanie nad ich bezpieczeństwem i 

zdrowiem od momentu przejęcia dziecka od nauczyciela, wychowawcy 

lub rodzica.   

      2. Logopeda działa zgodnie z zakresem obowiązków zatwierdzonym przez 

dyrektora i wytycznymi Kodeksu Etycznego Polskiego Związku Logopedów. 

 

 

ROZDZIAŁ 6 

 

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA 

 

§ 79. 

1. Wychowankowie przedszkola to dzieci z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, z autyzmem, 

zespołem Aspergera oraz z niepełnosprawnością sprzężoną, jeżeli jedną z 

niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna. 



2. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci w wieku od 3 do 7 lat. 

3. W uzasadnionych przypadkach można dziecku odroczyć spełnianie 

obowiązku szkolonego do 9 roku życia, tj. do końca roku szkolnego  

w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. 

4. W Przedszkolu istnieje Wewnętrzny System Oceniania  

i Motywowania, który kieruje się zasadami sprawiedliwości, 

obiektywności i jawności oceny dziecka z uwzględnieniem 

niepełnosprawności intelektualnej. 

 

§ 80 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji 

Praw Dziecka, a w szczególności do: 

 

1) podmiotowego traktowania przez wszystkich pracowników 

przedszkola i ośrodka; 

2) właściwie zorganizowanego procesu terapeutycznego, dydaktycznego, 

wychowawczego i  – opiekuńczego; 

3) szacunku dla wszystkich jego potrzeb; 

4) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź 

psychicznej; 

5) poszanowania jego godności osobistej; 

6) poszanowania własności; 

7) opieki i ochrony; 

8) akceptacji jego osoby; 

 

                                         § 81. 

     Wychowankom przedszkola przysługują prawa zgodnie z deklaracja Praw    

Osób Upośledzonych Umysłowo, Rezolucja 2856/XXVI/ przyjęta przez 

Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych w dniu 20 XII 1970 r. 

 

 

ROZDZIAŁ 7 

 

UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI RODZICÓW 

 

                                         § 82. 

     Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu 

skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego 

indywidualnego rozwoju. 

 

                                         § 83. 

1. Rodzice mają prawo do: 

 



1) zapoznania się z programem przedszkola, programem wychowawczym, 

indywidualnym programem edukacyjno – terapeutycznym  

opracowanym dla ich dziecka; 

2)  uzyskiwania  rzetelnej informacji o dziecku, jego rozwoju oraz 

zachowaniu w grupie; 

3)  uzyskiwania pomocy ze strony przedszkola w rozwiązywaniu 

problemów wychowawczych; 

4) zgłaszania uwag i propozycji dotyczących organizacji pracy 

przedszkola; 

5) uczestniczenia w zebraniu zespołu wychowawczego zwołanego w 

sprawie jego dziecka. 

  

                                         § 84. 

1. Rodzice zobowiązani są do: 

 

1) udzielania pełnej informacji o sytuacji zdrowotnej dziecka mającej wpływ 

na jego bezpieczeństwo i prawidłowe funkcjonowanie w grupie; 

2) regularnego kontaktowania się z wychowawcą w celu ujednolicenia 

oddziaływań wychowawczych; 

3) zapewnienia dzieciom regularnego uczęszczania na zajęcia; 

4) terminowego dokonywania opłaty za korzystanie dziecka z wyżywienia w 

przedszkolu. 

 

§ 85. 

1. Formy współpracy przedszkola z rodzicami: 

 

1) zebrania ogólne i grupowe; 

2) dni otwarte; 

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z wychowawcą i specjalistami, wg 

bieżących potrzeb nauczycieli, specjalistów oraz rodziców; 

4) zeszyty kontaktów; 

5)  imprezy integrujące środowisko przedszkolne i domowe dziecka.   

 

2. Zebrania z rodzicami organizowane są według ustalonego na początku 

roku   szkolnego harmonogramu. 

 

ROZDZIAŁ 8 

 

          ZASADY REKRUTACJI 

 

                                         § 86. 

1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci  w oparciu o zasadę powszechnej 

dostępności. 



2. Informacje o zapisach dzieci do przedszkola ogłaszane są formie pisemnej 

w ośrodku, na stronie internetowej ośrodka. 

3. Do przedszkola w pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci 

rodziców  zamieszkujących na trenie Powiatu Żyrardowskiego. 

4. Do Przedszkola przyjmowane są dzieci: 

 

1) na pisemny wniosek rodziców; 

2) posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane 

przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną; 

3) posiadający zaświadczenie lekarskie potwierdzające aktualny stan 

zdrowia dziecka; 

4) posiadający skierowanie wydane przez Starostę Powiatu 

Żyrardowskiego. 

 

5. Rekrutacja do przedszkola prowadzona jest w terminie od 1 marca do 30 

marca. 

6. W miarę wolnych miejsc do przedszkola mogą być przyjmowane dzieci 

sukcesywnie w ciągu roku szkolnego. 

 

                                         § 87. 

1. Na podstawie uchwały rady pedagogicznej przedszkola dyrektor może 

dokonać skreślenia dziecka z listy wychowanków. Wychowanek może 

być skreślony z listy: 

 

1) w wyniku zakwalifikowania go do innej formy nauki i opieki; 

2) w wyniku zmiany miejsca zamieszkania; 

3) na wniosek rodziców; 

4) gdy dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca,  

a  rodzice nie zgłoszą przyczyny nieobecności. 

 

 

ROZDZIAŁ IX 

 

          POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

§ 88.                                          

1. Przedszkole nie posiada imienia, odrębnej tablicy urzędowej i sztandaru – 

są one wspólne dla ośrodka.  

 

§ 89. 

1. Przedszkole używa pieczęci podłużnej w brzmieniu:  

 

Przedszkole Specjalne w Specjalnym Ośrodku  



Szkolno-Wychowawczym  

im. Marii Grzegorzewskiej 

96-300 Żyrardów, ul. Środkowa 36 

Tel. 46 855 31 84 

Regon 36420465700000 

 

§ 90. 

1. Organami uprawnionymi do wnioskowania w sprawie zmian przepisów  

statutu przedszkola są: 

 

1) dyrektor ośrodka; 

2) wicedyrektor; 

3) rada pedagogiczna przedszkola; 

4) rada rodziców; 

5) organ prowadzący; 

6) organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

 

2. Wnioski w sprawie zmian w statucie wnoszone są do przewodniczącego 

rady pedagogicznej przedszkola. 

3. Projekt zmian w statucie przygotowuje rada pedagogiczna przedszkola. 

                   

                                         § 91. 

     Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z przepisami 

prawa oświatowego. 

 

                                         § 92. 

     Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności 

przedszkolnej: dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji  

i obsługi. 

 

 

 
 


