
 
STATUT 

PRZEDSZKOLA 

SAMORZĄDOWEGO 

W ZESPOLE SZKÓŁ 

W GÓRNIE 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

ROZDZIAŁ  I 
 

 

NAZWA 

§ 1. 

 

1. Przedszkole Samorządowe wchodzi w skład Zespołu Szkół im. ks. M. Lachora  

w Górnie 

     Adres: 

      36 – 051 Górno  

      ul. Centralna 14 

 

2. W skład Przedszkola Samorządowego w Górnie wchodzą: 

a) oddział 6-latków  –  obowiązek szkolny 

c) oddział dzieci młodszych 

 

 

ROZDZIAŁ II 

 

INNE INFORMACJE O PRZEDSZKOLU 

SAMORZĄDOWYM W GÓRNIE 

§ 2 

 

1) Obowiązkiem szkolnym objęte są dzieci 6–cio letnie. Czas pobytu dziecka w 

przedszkolu trwa 5, 7, 9 godzin. Odpłatność za wyżywienie  

i opłata stała (powyżej 5 godz.) 

 

 



ROZDZIAŁ III 

 

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO W 

GÓRNIE 

§ 3 

 

1. Godzina zajęć dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych  trwa 60 min. 

 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

UCZNIOWIE PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO  

W GÓRNIE 

§ 4 

 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 – 6 roku życia. 

2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci zamieszkujące w obwodzie Zespołu 

Szkół, ale na prośbę pisemną rodziców, za zgodą dyrektora przyjmowane są 

również dzieci mieszkające poza obwodem Zespołu Szkół. 

3. Za dojazd i powrót do miejsca zamieszkania dziecka przyjętego do przedszkola 

Samorządowego w Górnie odpowiadają rodzice dziecka. 

4. Dzieci uczęszczające do Przedszkola Samorządowego w Górnie nie są objęte 

jednolitym strojem. 

 

 

 

 

 



ROZDZIAŁ V 

 

SPOSOBY KOMUNIKACJI Z RODZICAMI 

§ 5 

 

1. Podawanie do wiadomości rodziców dzieci  informacji o głównych zadaniach  

i zamierzeniach przedszkola. 

2. Zaznajomienie rodziców na początku roku szkolnego: 

- z wymaganiami edukacyjnymi wynikającymi z realizowanych  programów 

nauczania. 

- z kalendarzem imprez i uroczystości przedszkolnych. 

3.  Udostępnianie rodzicom do wglądu wszystkich prac dzieci.  

4. Udzielanie rodzicom dziecka w każdym czasie w godzinach pracy placówki 

rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów i przyczyn 

trudności w nauce. 

5. Umożliwianie rodzicom uczestniczenia w imprezach organizowanych przez 

przedszkole. 

6. Organizowanie z inicjatywy Dyrektora Zespołu Szkół spotkań z rodzicami. 

7. Inicjowanie przez nauczycieli kontaktów  indywidualnych z rodzicami tych 

dzieci, które mają trudności w nauce. 

8. Angażowanie rodziców dzieci do czynnego udziału w życiu przedszkola. 

 

 

§ 6  

 

Rodzice dzieci są zobowiązani do: 

 - zapewnienie regularnego uczęszczania dziecka na obowiązkowe zajęcia; 

 - zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć. 

 



 

ROZDZIAŁ VI 

 

WSPÓŁPRACA  Z PORADNIĄ  PSYCHOLOGICZNO – 

PEDAGOGICZNĄ 

§ 7 

 

1. Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Nr 1w Rzeszowie – na 

pisemną prośbę rodzica – na podstawie  opinii Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznej Nr 1 w Rzeszowie. 

2. Współpraca z Poradnią Logopedyczną. 

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym i oligofrenopedagogiem. 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

SPOŻYWANIE POSIŁKÓW – ODPŁATNOŚĆ od 01.09.2016r. 

 

5  godz. - bezpłatnie 

wyżywienie   3 zł  (dniówka) : śniadanie, obiad 

 

powyżej 5 godzin – opłata 1 zł za każdą dodatkową godzinę 

wyżywienie   3,50  zł  (dniówka): śniadanie, obiad, podwieczorek 

 

 


