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                                                                                      Załącznik  

do Zarządzenia Nr 3/2020 

Dyrektora 

Przedszkola nr 3  

 Niezapominajka  

w Świebodzicach  

z dnia 25.02.2020 

  

  

RREEGGUULLAAMMIINN  OORRGGAANNIIZZAACCYYJJNNYY  

PPRRZZEEDDSSZZKKOOLLAA  NNRR  33    

    NNIIEEZZAAPPOOMMIINNAAJJKKAA  WW  ŚŚWWIIEEBBOODDZZIICCAACCHH  

  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  II  

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin organizacyjny Przedszkola Nr 3 w Świebodzicach określa: 

1) organizację wewnętrzną Przedszkola, 

2) zakres działania i zadania Przedszkola, 

3) zasady podziału zadań i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk w placówce.  

1. Postanowienia niniejszego regulaminu odnoszą się do wszystkich komórek organizacyjnych 

Przedszkola. 

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) statucie – należy rozumieć Statut  Przedszkola nr 3 Niezapominajka   w Świebodzicach, 

2) ustawie – należy rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

3) dyrektorze – należy rozumieć Dyrektora Przedszkola nr 3 Niezapominajka  w Świebodzicach, 

4) nauczycielu – należy rozumieć nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu nr 3   Niezapominajka 

w Świebodzicach, 

5) pracowniku samorządowym – należy rozumieć pracowników zatrudnionych w  Przedszkolu                  

nr 3   Niezapominajka w Świebodzicach, 

6) przedszkolu – należy rozumieć   Przedszkole nr 3  Niezapominajka w Świebodzicach, 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIII  

Zakres działania i zadania Przedszkola 

 

§ 2. Podstawą prawną działania   Przedszkola nr 3 Niezapominajka jest akt założycielski z dnia 04 

stycznia 1993 r. nadany przez Kuratorium Oświaty w Wałbrzychu oraz Uchwała                                        

Nr LXVI/354/2010 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 27 sierpnia 2010 r. w sprawie 

przekształcenia publicznych przedszkoli funkcjonujących jako zakłady budżetowe w jednostki 

budżetowe.  

1. Statut  Przedszkola nr 3   Niezapominajka w Świebodzicach. 

 

§ 3. Przedszkole nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach jest jednostką budżetową powołaną do 

wykonywania zadań publicznych określonych przepisami prawa: 

1) oświatowego, 

2) powszechnie obowiązującego, 

3) wynikających z porozumień zawartych z organami administracji rządowej i samorządowej, 

4) wewnątrzprzedszkolnego  

1. Siedzibą  Przedszkola nr 3 Niezapominajka jest budynek położony w Świebodzicach przy ulicy 

Spokojnej 3. 

2 Organem prowadzącym przedszkole jest Burmistrz Miasta Świebodzic. 

 

§ 4. Akty, o których mowa w § 3 ust.1 pkt 4, wydawane są w formie pisemnej przez Radę 

Pedagogiczną Przedszkola, Dyrektora Przedszkola lub z jego upoważnienia przez inne osoby, 

również na podstawie szczegółowych upoważnień, wynikających z przepisów prawnych.  

1. Do akt wewnątrzprzedszkolnych należą:  

1) uchwały Rady pedagogicznej, 

2) zarządzenia Dyrektora przedszkola, 

3) decyzje administracyjne 

4) obwieszczenia 

3) komunikaty. 

2 Uchwały Rady Pedagogicznej rozstrzygają w szczególności sprawy, o których mowa w § 31.1, 

§ 32.1, § 33.1 Statutu przedszkola. 

3. Zarządzenia dyrektora przedszkola regulują zasadnicze dla przedszkola sprawy wymagającego 

trwałego unormowania.  



 3 

4. Decyzjami rozstrzyga się sprawy o charakterze indywidualnym lub których czas obowiązywania 

jest ściśle określony  

5. Obwieszczeniem wprowadza się jednolity tekst statutu przedszkola. 

6. Komunikatami podawane są do wiadomości pracowników i rodziców informacje o bieżącej 

działalności przedszkola. 

7. Zarządzenia i decyzje powinny zawierać: 

1) oznaczenie (np. zarządzenie dyrektora), numer kolejny w danym roku kalendarzowym, 

2) datę podjęcia: dzień, miesiąc, rok 

3) określenie zakresu przedmiotowego podlegającego regulacji prawnej, 

4) wskazanie podstawy prawnej, 

5) treść regulowanych zagadnień, 

6) wskazanie podmiotów odpowiedzialnych za realizację i terminu realizacji, 

7) przepisy końcowe obejmujące datę wejścia w życie aktu prawnego. 

 

§ 5. Zbiory aktów normatywnych powszechnie obowiązujących i resortowych prowadzi dyrektor 

przedszkola.  

1. Zbiór i ewidencję aktów wewnątrzprzedszkolnych prowadzi dyrektor przedszkola. 

 

§ 6. Przedszkole jest jednostką budżetową, której gospodarka finansowa prowadzona 

jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j.                     

Dz.  U.  z  2019  r. poz.    869,  1622, 1649, 2020.). 

1. Podstawą gospodarki finansowej przedszkola jest roczny plan finansowy zatwierdzony 

przez Radę Miejską w Świebodzicach. 

2. Przedszkole pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza 

na rachunek budżetu Gminy.  

3. Przedszkole prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości z uwzględnieniem 

zasad określonych w niniejszej ustawie. 

4. Przedszkole sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów  

z dnia 06 czerwca 2019 w spawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.2019, poz. 1393 t.j.) 

5. Dyrektor przedszkola odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIIIII  

Organizacja Przedszkola 

 

§7. Funkcjonowanie przedszkola opiera się na zasadach jednoosobowego kierownictwa, 

służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności 

za wykonywanie powierzonych zadań.  

 

§ 8. Dyrektor przedszkola pełni funkcję Przewodniczącego Rady Pedagogicznej. 

1. Dyrektor kieruje pracą przedszkola przy pomocy pracowników zatrudnionych na samodzielnych 

stanowiskach pracy. 

2. Dyrektor realizuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników 

przedszkola. 

 

§ 9. Podział zadań, zakres uprawnień i obowiązków na poszczególnych stanowiskach pracy określa 

dyrektor przedszkola na piśmie. 

 

§ 10. 1. Do wyłącznych kompetencji Dyrektora przedszkola należy: 

1) kierowanie pracą przedszkola, 

2) wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Przedszkola, 

3) koordynowanie działalności pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach 

oraz organizowanie ich współpracy, 

4) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej, 

5) pełnienie nadzoru pedagogicznego 

6) zatwierdzanie zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Przedszkola.  

2. Do zadań dyrektora przedszkola należy: 

2.1. kierowanie działalnością opiekuńczo-wychowawczą i dydaktyczną a w szczególności: 

1) kształtowanie twórczej atmosfery pracy i stwarzanie warunków sprzyjających podnoszeniu 

jej jakości, 

2) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej. Przygotowanie i prowadzenie posiedzenia Rady 

oraz odpowiedzialność za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku 

zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej, 

3) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, 

4) sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, 

5) przedkładanie Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku wniosków i uwag 

ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego, 
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6) dbałość o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela, 

7) współpraca z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, 

8) udzielanie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zezwoleń na spełnienie obowiązku 

rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem lub w formie indywidualnego 

nauczania 

9) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach określonych w statucie 

przedszkola, 

10) zawiadomienie w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły 

podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola, które temu obowiązkowi 

podlegają, 

11) dopuszczanie do użytku przedszkolnego programów wychowania przedszkolnego, 

12) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem                                       

i zawiadamianie o tym fakcie organu prowadzącego i nadzorującego, 

13) powoływanie Komisji rekrutacyjnej,    

14) inspirowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych, 

15) umożliwianie podtrzymywania tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej., 

16) opracowywanie w porozumieniu z Radą pedagogiczną planu doskonalenia nauczycieli, 

17) skreślanie wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola z zachowaniem zasad 

zapisanych w § 78 statutu. 

2.2. Organizowanie działalności przedszkola, a w szczególności: 

1) opracowywanie arkusza organizacyjnego na każdy rok szkolny, 

2) przydzielanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego 

oraz dodatkowo płatnych zajęć opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych, 

3) zapewnianie odpowiednich warunków do jak najpełniejszej realizacji zadań przedszkola, 

a w szczególności należytego stanu higieniczno-sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu 

dziecka w budynku przedszkola i placu przedszkolnym, 

4) dbałość o właściwe wyposażenie przedszkola w sprzęt i pomoce dydaktyczne, 

5) egzekwowanie przestrzegania przez pracowników przedszkola ustalonego porządku 

oraz dbałości o estetykę i czystość, 

6) sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjną i gospodarczą przedszkola, 

7) opracowywanie projektu planu finansowego przedszkola, 

8) dysponowanie środkami finansowymi określonymi w planie finansowym przedszkola 

i odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, 
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9) dokonywanie raz w roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na 

placu zabaw, 

10) organizacja prac konserwacyjno-remontowych oraz powoływanie komisji przetargowych, 

11) powoływanie komisji inwentaryzacyjnych, 

12) odpowiedzialność za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentów przedszkola. 

2.3. Prowadzenie spraw kadrowych i socjalnych pracowników a w szczególności: 

1) nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z nauczycielami i pozostałymi pracownikami 

przedszkola, 

2) powierzanie pełnienia funkcji wicedyrektorowi i pracownikom samodzielnych stanowiskach 

pracy, 

3) dokonywanie oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracowników przedszkola w 

oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny, 

4) decydowanie o kierowaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach 

samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej oraz organizowanie służby 

przygotowawczej wymienionym pracownikom, 

5) opracowywanie regulaminu wynagradzania pracowników, 

6) dokonywanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego 

dla nauczycieli,  

7) przyznawanie nagród dyrektora oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom 

i pracownikom administracji i obsługi, 

8) wnioskowanie o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników 

do organu prowadzącego, 

9) udzielanie urlopów zgodnie z KN i Kpa, 

10) załatwianie spraw osobowych nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami, 

11) wydawanie świadectw pracy i opinii wymaganych prawem, 

12) wydawanie decyzji o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego, 

13) przyznawanie dodatku motywacyjnego zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ 

prowadzący, 

14) dysponowanie środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 

15) określanie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy, 

16) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa. 
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1177))  RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIVV  

Struktura organizacyjna 

 

§ 11. W przedszkolu wydziela się następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska 

pracy: 

1 Dział Administracji 

1) Sekretarz przedszkola 

2 Dział Gospodarczy 

1) Kierownik Gospodarczy 

3. Obsługa 

1) Kucharka 

2) Pomoc nauczyciela 

3) Starszy konserwator 

4. Nauczyciel 

5. W Przedszkolu nr 3 tworzy się Radę Pedagogiczną, w skład której wchodzą wszyscy nauczyciele 

zatrudnieni w przedszkolu. Rada Pedagogiczna pracuje w oparciu o Regulamin Rady 

pedagogicznej. 

6. Obowiązki nauczyciela określa § 16 Regulaminu Organizacyjnego 

 

§ 12 Funkcjonowanie komórek organizacyjnych przedszkola i pracowników na samodzielnych 

stanowiskach pracy opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności 

i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. 

1. Komórki organizacyjne przedszkola współpracują ze sobą w oparciu o wewnętrzny podział 

pracy, określony w regulaminie i zarządzeniach Dyrektora. Współpraca w szczególności polega na: 

1) wzajemnym współdziałaniu i uzgadnianiu prowadzonych spraw, 

2) udostępnianiu wszelkich materiałów usprawniających realizację zadań, 

3) przedstawieniu opinii niezbędnych do wykonywania zleconych zadań. 

 

§ 13. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy z tytułu podpisanych 

lub parafowanych dokumentów odpowiadają za: 

1) uzgodnienie ich treści pod względem merytorycznym, 

2) zgodność z obowiązującym przepisami, 

3) właściwą formę, 

4) terminowość załatwienia sprawy 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VV  

Zasady kontroli wewnętrznej 

  

§ 14. 1. Kontrola funkcjonalna sprawowana jest w ramach nadzoru przez dyrektora przedszkola 

i osoby zatrudnione na samodzielnych stanowiskach pracy, odpowiadają oni również 

za współdziałanie z organami kontroli państwowej i społecznej a także z organami ścigania.  

2. Każdy pracownik ma obowiązek dokonywania samokontroli prawidłowości wykonywania 

czynności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie oraz zakresu 

powierzonych pracownikowi zadań. Dowodem przeprowadzenia samokontroli z wykonywanych 

czynności jest podpis lub parafa na wytworzonym dokumencie dokonana przez pracownika. 

3. Szczegółowe zasady wykonywania kontroli określone zostały „Instrukcji obiegu i kontroli 

dokumentów” 

  

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVII  

Zakres działania komórek organizacyjnych i samodzielnych pracowników 

 

§ 14.1. Do zadań sekretarza przedszkola  należy w szczególności: 

1) sprawowanie pieczy nad mieniem przedszkola znajdującego się w sekretariacie, 

2) zapewnienie sprawnej obsługi kancelaryjno – biurowej, 

3) kierowanie ruchem interesantów, organizowanie spotkań z dyrektorem przedszkola, 

4) prowadzenie spraw kancelaryjnych, w tym doręczanie korespondencji służbowej 

nauczycielom i innym pracownikom przedszkola, 

5) prowadzenie spraw kancelaryjnych dla potrzebnych rady pedagogicznej, 

6) przyjmowanie, rozdzielanie i redagowanie pism, podań i wszelkiej dokumentacji, 

7) udzielanie informacji w zakresie działalności przedszkola, 

8) wydawanie zaświadczeń. 

9) prowadzenie rejestru wychowanków. 

10) sprawowanie nadzoru nad pieczęciami przedszkola. 

11) prowadzenie dokumentacji związanej z rekrutacją dzieci do przedszkola. 

12) dbanie o właściwe zabezpieczenie dokumentacji przedszkola. 

13) prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania. 

14) wydawanie i rozliczanie druków ścisłego zarachowania. 

15) prowadzenie przebiegu dokumentacji z cuw. 
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16) prowadzenie i nadzorowanie spraw kadrowych pracowników przedszkola, w tym 

prowadzenie teczek osobowych pracowników przedszkola, sporządzanie umów o pracę, 

świadectw pracy, prowadzenie ewidencji czasu pracy. 

17) przestrzeganie tajemnicy zawodowej związanej z prowadzeniem akt osobowych. 

18) wykonywanie zarządzeń i poleceń dyrektora przedszkola w zakresie jego działalności. 

19) przestrzeganie procedur z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych.  

20) prowadzenie poczty elektronicznej przedszkola. 

21) prowadzenie programu kadrowego 

22) prowadzenie elektronicznej ewidencji wychowanków i pracowników przedszkola 

23) sporządzanie sprawozdania sio, zus i gus. 

24) prowadzenie archiwizacji dokumentacji przedszkola. 

 

§ 15 Do zadań kierownika gospodarczego należy w szczególności: 

1. Obowiązki ogólne.   

 

1) przestrzeganie obowiązujących w przedszkolu regulaminów, instrukcji, procedur i zarządzeń 

wewnętrznych dyrektora przedszkola, w tym ustalonego w Regulaminie Pracy, porządku oraz 

czasu pracy,  

2) umiejętność stosowania odpowiednich przepisów – znajomość przepisów niezbędnych do 

wykonywania obowiązków wynikających z opisu stanowiska pracy. Umiejętność 

wyszukiwania potrzebnych przepisów i ich zastosowania,  

3) wykonywanie obowiązków w sposób uczciwy,  

4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów 

przeciwpożarowych, 

5) dbanie o dobro pracodawcy, chronienie jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, 

których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,  

6)  przestrzeganie danych osobowych i informacji niejawnych. 

  

2. W zakresie kierowania żywieniem kierownik gospodarczy odpowiada za: 

 

1) systematyczne zapotrzebowanie bloku żywieniowego w artykuły żywnościowe ich przyjęcie, 

rozmieszczenie w magazynach i wypełnienie rejestrów i arkusza kontroli zgodnie z 

przepisami HACCP,  

2) prowadzenie  raportów dziennych / potwierdzony podpisem dyrektora i kucharki/ ,oraz 

sporządzanie raportów miesięcznych z wydawanych artykułów żywnościowych, 
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3) prowadzenie ewidencji magazynowej w wersji elektronicznej i sporządzanie co miesiąc 

rozliczeń   i zestawień magazynowych,  

4) planowanie jadłospisu zgodnie z obowiązującymi normami i kalorycznością oraz 

umieszczanie jadłospisu do wiadomości rodziców w przedsionku przedszkola i na stronie 

www, 

5) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do spożycia artykułów 

znajdujących się w magazynie, 

6) prowadzenie magazynu żywieniowego, właściwe przechowywanie produktów                                           

i zabezpieczanie ich przed zniszczeniem, 

7) dbanie o czystość i prządek w magazynach żywieniowych,  

8) dbałość o należyte i zgodne z normami zapasy produktów żywnościowych, 

9) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni (przygotowaniem i porcjowaniem 

posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, 

przestrzeganiem czystości, wykorzystaniem produktów do przygotowywania posiłków 

zgodnie z przeznaczeniem), 

10) prowadzenie działalności przedszkola w zakresie bezpieczeństwa zdrowotności żywności                      

i żywienia, zgodnie z wymogami organu nadzoru sanitarnego,  

11) sprawowanie kontroli wewnętrznej warunków sanitarnych we wszystkich etapach produkcji i 

obrotu, zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

12) prowadzenie dokumentacji dotyczącej żywienia dzieci,  

13) traktowanie pracowników w uczciwy sposób, wydawanie poleceń mających na celu poprawę 

wykonywanych obowiązków, 

14) w przypadku nieprawidłowego kierowania żywieniem ponosi odpowiedzialność materialną                            

i dyscyplinarną, 

15) utrzymywanie czystości (sprzątanie) powierzonych magazynów. 

3. Do zadań kierownika gospodarczego związanych z gospodarką magazynową należą: 

1) zaopatrywanie przedszkola w sprzęty, środki  czystości, artykuły biurowe itp. zapewniające 

właściwy rytm pracy placówki, 

2) zakup towarów i usług zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, 

3) przeprowadzanie procedury dotyczącej zamówień publicznych, 

4) sprawdzanie zgodności zakupu z rachunkiem, wpisywanie sprzętów do podręcznych ksiąg 

inwentarzowych oraz na fiszki inwentarzowe po ich uprzednim oszacowaniu, 

5) prowadzenie kartotek materiałowych, ewidencji pozaksięgowych, aktualizacji wywieszek 

inwentarzowych, 
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6) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury, 

7) współpraca z CUW m.in. w zakresie przekazywani  wszystkich otrzymanych od podmiotów  

zewnętrznych faktur, not  obciążeniowych oraz dokumentów przyjęcia itp., 

8) zaopatrywanie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) racjonalne i oszczędne gospodarowanie powierzonymi składnikami majątku,  

10) kontrolowanie stanu powierzonych personelowi naczyń, sprzętu i narzędzi,  

11) pełnienie kontroli nad właściwym funkcjonowaniem urządzeń, sprzętu i instalacji 

elektrycznej, gaśnic, zgodnie z przepisami ppoż i bhp., 

12) troszczenie się o bezpieczeństwo i stan techniczny budynku, pełnienie nadzoru nad 

remontami bieżącymi, naprawą sprzętu, maszyn i urządzeń, 

13) zabezpieczenie magazynów przed pożarem, kradzieżą i zanieczyszczeniem, 

14) prowadzenie ewidencji dzieci i naliczanie odpłatności za przedszkole,  

15) egzekwowanie od rodziców wpłat za przedszkole w określonej i zatwierdzonej wysokości                        

( windykacja). 

 

§ 16. Obowiązki nauczyciela  Przedszkola nr 3  Niezapominajka. 

1.Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności: 
 

1) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych opiece dzieci 

w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, 

2) otoczenie opieką każdego dziecka od chwili jego przyjęcia do przedszkola, 

3) prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy 

merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego programu wychowania 

przedszkolnego, wybór optymalnych form organizacyjnych i metod pracy z dziećmi, w celu 

maksymalnego ułatwienia dzieciom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, 

4) indywidualizowanie pracy z dzieckiem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań 

edukacyjnych, metod i form pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 

dziecka, oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej 

poradni specjalistycznej; 

5) prowadzenie obserwacji pedagogicznych zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do 

podjęcia nauki w szkole (diagnozą przedszkolną) w grupach 6 - latków; 

6) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania, a w szczególności 

informowanie rodziców na pierwszym zebraniu o wymaganiach wynikających 

z realizowanego programu wychowania przedszkolnego, systematyczne informowanie                             
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o postępach dziecka i pojawiających się trudnościach, a także o jego zachowaniu 

i rozwoju, w formach przyjętych w przedszkolu; 

7) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, 

ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie 

i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień wychowanka; 

8) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań dzieci; 

9) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci,                   

w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu 

przedszkola; 

10)  wnioskowanie do dyrektora przedszkola o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogicznej 

dziecka, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły 

oczekiwanych zmian lub, gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia; 

11)  aktywny udział w pracach Zespołu Wspierającego oraz innych, do których nauczyciel należy; 

12)  dostosowanie wymagań edukacyjnych z zajęć do indywidualnych potrzeb psychofizycznych                       

i edukacyjnych wychowanka, u którego stwierdzono zaburzenia 

i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej 

poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

13)  tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych, 

udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji 

zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt będący na wyposażeniu sali; 

14)  kształcenie i wychowywanie dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, szacunku dla symboli 

narodowych oraz szacunku dla każdego człowieka; 

15)  dbanie o kształtowanie u dzieci postaw moralnych; 

16)  bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie umiejętności dzieci; 

17)  wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności lub     zainteresowań; 

18)  rozpoznawanie możliwości i potrzeb powierzonych jego opiece dzieci; 

19)  organizowanie i prowadzenie zebrań z rodzicami oraz indywidualne kontakty 

z rodzicami dzieci; 

20)  doskonalenie umiejętności dydaktycznych, aktywny udział we wszystkich posiedzeniach Rad 

Pedagogicznych, udział w zajęciach otwartych, uczestnictwo w konferencjach metodycznych 

oraz wszystkich formach doskonalenia wewnętrznego; 

21)  aktywny udział w życiu przedszkola: udział w uroczystościach i imprezach organizowanych   

w przedszkolu; 

22)  przestrzeganie dyscypliny pracy; 
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23)  prawidłowe prowadzenie dokumentacji: opracowywanie rocznych i dwutygodniowych planów 

pracy, prowadzenie dziennika oddziału, kart obserwacji, a także zestawień statystycznych                           

i innych wymaganych przez dyrektora przedszkola; 

24)  kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej; 

25)  dbanie o wystrój sali powierzonej opiece; 

26)  przestrzeganie tajemnicy służbowej; 

27)  przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze; 

28)  opracowanie lub wybór i przedstawienie programu wychowania przedszkolnego dyrektorowi 

przedszkola; 

29)  wykonywanie czynności administracyjnych dotyczących powierzonego oddziału, zgodnie               

z zarządzeniami i poleceniami Dyrektora oraz uchwałami Rady Pedagogicznej; 

30)  współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, 

z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających  

w szczególności z programu wychowania przedszkolnego, realizowanego w danym oddziale                       

i uzyskiwanie informacji, dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju. 

2. Nauczyciel realizuje zadania z pkt 1 poprzez: 

1) dokładne poznanie dzieci, ich stanu zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych, 

bytowych, a także potrzeb i oczekiwań, 

2) tworzenie środowiska zapewniającego dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny 

i psychiczny, poczucie bezpieczeństwa i atmosferę zaufania, 

3) ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym i nowych warunkach, a także pomoc                          

w rozwiązywaniu konfliktów z innymi dziećmi, 

4) organizowanie pobytu dziecka w przedszkolu, poprzez przestrzeganie porządku dnia, wdrażanie 

dzieci do współpracy, 

5) pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle rodzinnym, 

6) utrzymywanie stałego kontaktu z  logopedą, psychologiem lub innymi nauczycielami 

prowadzącymi zajęcia specjalistyczne, 

7) wdrażanie dzieci do wysiłku, cierpliwości, pokonywania trudności i odporności na 

niepowodzenia, 

8) wdrażanie dzieci do społecznego działania oraz kształtowanie właściwych postaw moralnych, 

właściwych relacji między dziećmi– życzliwości, współdziałania, pomocy, odpowiedzialności za 

ład i estetykę sali, 

9) okazywanie troski i życzliwości dla każdego dziecka, 

10) unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad dziecka, 
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11) stwarzanie możliwości wykazania się przez dzieci, zdolnościami poznawczymi, opiekuńczymi, 

artystycznymi lub innymi, 

12) współpracę z rodzicami, Poradnią Psychologiczno– Pedagogiczną, kierownikiem 

gospodarczym w sprawach żywienia dzieci, 

13) wdrażanie dzieci do dbania o zdrowie i higienę osobistą, 

14) dbanie o stan techniczny sprzętu zgromadzonego w sali oraz zabawek i innych pomocy 

dydaktycznych; przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w budynku przedszkola, ogrodzie                           

i podczas wyjść poza teren przedszkola, 

15) udzielanie rad, wskazówek i pomocy rodzicom, 

16) przestrzeganie procedur obowiązujących w przedszkolu, a w szczególności procedury 

odbierania dzieci z przedszkola, postępowania w wypadkach, organizowania wycieczek poza 

teren przedszkola. 

3. Nauczyciel jest odpowiedzialny za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece 

dzieci. Nauczyciel: 
 

1) sprawdza obecność dzieci na zajęciach i odnotowuje ją w dzienniku zajęć, 

2) skrupulatnie przestrzega i stosuje przepisy, zarządzenia, regulaminy 

i procedury odnośnie bhp i p/poż., a także odbywa wymagane szkolenia z tego zakresu, 

3) kontroluje wyjścia i powroty dzieci z toalety, nie pozwala dzieciom samodzielnie wychodzić do 

szatni, innych sal i pomieszczeń poza zasięgiem nadzoru nauczyciela, 

4) dba o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci ze szczególnym uwzględnieniem godzin 

w momencie przyprowadzania i rozchodzenia się dzieci, funkcjonowania grup między 

oddziałowych, zgodnie z zatwierdzonym planem, 

5) nie pozostawia powierzonego mu oddziału dzieci, dziecka lub grupy dzieci ani na chwilę bez 

opieki- gdy nauczyciel/pracownik pedagogiczny musi wyjść, oddziałem powinna zająć się osoba 

z obsługi- pomoc nauczyciela lub inna wyznaczona przez Dyrektora, a nauczyciel powinien 

ograniczyć do minimum swoją nieobecność, 

6) nie pozostawia dzieci bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika– w takiej sytuacji Dyrektor ma 

prawo polecić nauczycielowi pozostanie w pracy, 

7) informuje zmiennika o istotnych wydarzeniach i zachowaniach dzieci, 

8) ma obowiązek wejść do sali pierwszy, by sprawdzić, czy warunki do prowadzenia zajęć                          

z dziećmi nie zagrażają bezpieczeństwu dzieci i nauczyciela/pracownika pedagogicznego. Jeżeli 

sala do zajęć nie odpowiada warunkom bezpieczeństwa, nauczyciel/pracownik pedagogiczny 

zgłasza Dyrektorowi przedszkola nieprawidłowości. Do czasu naprawienia usterek, 

nauczyciel/pracownik pedagogiczny ma prawo odmówić prowadzenia zajęć w danym miejscu, 
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9) niezwłocznie przerywa i wyprowadza dzieci z zagrożonych miejsc, jeżeli stan zagrożenia 

powstanie lub ujawni się w czasie zajęć, 

10) kontroluje właściwą postawę dzieci w czasie zajęć i koryguje zauważone błędy; 

11) usuwa z sali uszkodzone zabawki i pomoce dydaktyczne, które mogłyby spowodować 

skaleczenia lub zagrażać zdrowiu dzieci; 

12) niezwłocznie zawiadamia rodziców i Dyrektora przedszkola w przypadku zauważenia 

niepokojących objawów chorobowych, 

13) udziela pierwszej pomocy dziecku w przypadku wystąpienia choroby lub wypadku, 

14) organizuje zajęcia, zabawy zgodnie z zasadami BHP oraz potrzebami psychofizycznymi   

     dziecka /zmienność ruchu, wytrzymałość fizyczna/, 

15) ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w przedszkolu, umowy 

i zasady bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach /w sali, w łazience, 

w trakcie zabaw ruchowych w sali i w ogrodzie, na spacerach, wycieczkach, 

w trakcie posiłków/, 

16) wdraża dzieci do zgodnej zabawy z rówieśnikami, 

17) uczy przewidywania konsekwencji, wyrabia u dzieci samodyscyplinę, 

18)  współdziała z całym personelem przedszkola w celu zapewnienia dzieciom bezpiecznego    

pobytu, 

19)  zwraca uwagę na osoby nieupoważnione do przebywania na terenie przedszkola, udziela 

stosownych informacji, 

20)  informuje rodziców o zasadach bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu 

i zobowiązuje ich do poznania i przestrzegania poprzez złożenie stosownych oświadczeń, 

21)  dba o czystość, ład i porządek w czasie trwania zajęć i po ich zakończeniu, 

22)  zgłasza do Dyrektora oraz wpisuje do zeszytu wyjść wszystkie wyjścia poza teren  

przedszkola. 

. 

4. Zadania nauczycieli w zakresie współpracy z rodzicami: 

Nauczyciel współpracuje z rodzicami w celu: 

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci, 

2) ustalenia form pomocy i zainteresowań w działaniach wychowawczych wobec dzieci, 

3) włączenia rodziców w działalność przedszkola, 

4) współdziałając z rodzicami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci ma obowiązek: 

a) wywieszania raz w miesiącu informacji dla rodziców na temat zamierzeń pracy wychowawczo-

dydaktycznej, 
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b) organizowania spotkań z rodzicami, zebrań grupowych, zajęć otwartych w celu wymiany 

informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, nie rzadziej niż raz na półrocze, 

c) bieżącego informowania rodziców o rozwoju, postępach i trudnościach wychowawczych dzieci, 

d) wywieszania prac plastycznych dzieci w kąciku rodziców, 

e) wywieszania tekstów wierszy i piosenek wprowadzonych do nauki, 

f) współdziałania z rodzicami w organizowaniu uroczystości przedszkolnych i codziennej 

działalności przedszkola. 

§ 17.1 Do obowiązków logopedy należy w szczególności: 

1) badanie i diagnozowanie logopedyczne dzieci we wszystkich grupach wiekowych, 

2) prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami mowy, 

3) udzielanie wskazówek do pracy rodzicom, uczęszczającym na indywidualną terapię, 

4) udzielanie porad dla rodziców, nauczycieli w ramach punktu konsultacyjnego, 

5) prowadzenie obowiązującej dokumentacji, 

6) znajomość przepisów oświatowych z zakresu przydzielonych czynności, 

7) dbałość o rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, 

8) przestrzeganie zasad dobrego współżycia wobec interesantów i współpracowników. 

§ 18. Do obowiązków psychologa należy w szczególności: 
1.  Prowadzenie  badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie  

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci                  

w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron dzieci. 

2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka                 

w życiu przedszkola,   oraz wspierania rozwoju dzieci. 

3. Udzielania pomoc psychologiczno -pedagogiczną w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb. 

4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki i innych problemów dzieci. 

5. Wspomaganie dzieci odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych, w tym zwłaszcza dzieci szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu 

się. 

6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom  zachowania oraz 

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci. 

7. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach   kryzysowych.   
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8. Udzielanie pomocy rodzicom/opiekunom, nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycjii uzdolnień dzieci w tym: 

1) omawianie wyników badań psychologicznych oraz zaleceń do pracy i postępowania z dzieckiem 

w domu; 

2) udzielanie konsultacji, porad wychowawczych i dydaktycznych; 

3) informowanie o formach pomocy specjalistycznej poza poradnią i kierowanie                                 

w razie potrzeby do innych placówek resortu zdrowia i oświaty; 

4) prowadzenie rozmowy terapeutycznej. 

9. Pomaganie rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci. 

10. Wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w : 

1) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                      

iuzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu 

dzieci, w tym barier  i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo                                          

w życiu przedszkola; 

2) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

11. Udzielanie pomocy nauczycielom w tym: 

1) informowanie za zgodą rodziców/opiekunów o wynikach przeprowadzonych badań                     

i podjętych formach pomocy; 

2) przekazywanie za zgodą rodziców/opiekunów pisemnych diagnoz specjalistycznych oraz 

wskazań dydaktyczno-wychowawczych; 

3) udzielanie konsultacji, porad psychologicznych i dydaktyczno – wychowawczych; 

4) konsultowanie zgłaszanych problemów; 

5) uczestniczenie, w posiedzeniach rad pedagogicznych, zebraniach z rodzicami oraz prowadzenie 

szkoleń dla nauczycieli, zgodnie z zapotrzebowaniem. 

12. Współpracowanie w organizowaniu i udzielaniu przez przedszkola pomocy psychologiczno-

pedagogicznej: 
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1) branie udziału na wniosek Dyrektora przedszkola w pracach Zespołów ds. pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów 

edukacyjno terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie. 

13.  Prowadzenie dokumentacji zgodną z odrębnymi przepisami.       

§ 19. Do obowiązków kucharza należy: 

1. Uczestnictwo w planowaniu jadłospisów i przygotowywaniu według niego posiłków, 

2. Przyjmowanie artykułów spożywczych od kierownika gospodarczego w ilościach 

przewidzianych recepturą, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych, 

3. Dbanie o najwyższą jakość i smak przygotowywanych posiłków oraz bezpieczne wydawanie ich 

4. Dzieciom o wyznaczonych godzinach, 

5. Dbanie o zgodność kaloryczną przygotowywanych potraw i ich zaplanowaną wartość, 

6. Ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywanych posiłków, 

7. Przygotowywanie i przechowywanie próbek pokarmowych zgodnie z przepisami,   

8. Przestrzeganie obowiązku podawania dzieciom: 

1) posiłków w ustalonych godzinach w ramowym rozkładzie dnia i napojów między  stałymi 

posiłkami, 

2) trzy razy dziennie właściwych porcji wg ilości dzieci zgłoszonych do kuchni, 

3) ciepłych posiłków (o odpowiedniej temperaturze),        

4) utrzymywanie czystości, porządku i bezpieczeństwa na stanowisku pracy oraz  w przydzielonych 

pomieszczeniach kuchennych: mycie, wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego po każdorazowym 

ich użyciu (zgodnie z instrukcjami), 

9. Zobowiązuje się pracownika do: 

1) dbałości o mienie przedszkola i estetyczny wygląd własny, 

2) bezpiecznego wykorzystywania maszyn, urządzeń i drobnego sprzętu (zgodnie                                      

z instrukcjami obsługi), 

3) terminowego dokonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

4) przestrzegania przepisów bhp i p.poż, HACAP_u, GHP/GHMP, 

10. Zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu powstałych usterek maszyn a dyrektorowi wszelkich 

nieprawidłowości stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia. 

§ 19. Do obowiązków pomocy nauczyciela należy w szczególności: 

1. Codzienne sprzątanie w tym zamiatanie, odkurzanie Sali, ścieranie kurzu (na mokro) ze 

sprzętów, zakładanie fartucha podczas podawania posiłków. 
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2. Opieka nad dziećmi w tym; 

1) pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi i wyjściem 

na zewnątrz, 

2) opieka w czasie pobytu na placu zabaw, spacerach i wycieczkach, 

3) pomoc przy myciu rąk, korzystaniu z toalety, 

4) udział w przygotowaniu pomocy do zajęć, 

5) udział w dekorowaniu Sali, 

6) sprzątanie po „małych przygodach”, 

7) pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających. 

3. Przestrzeganie przepisów bhp  

1) odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania 

czystości i oszczędnie nimi gospodarowanie, 

2) zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu. 

4. Gospodarka materiałowa: 

1) kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości sprzętów i  pomocy, 

znajomość stanu posiadania, 

2) umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, 

3) zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu, 

4) dbałość o powierzony sprzęt i rośliny, 

5) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania, odzież 

ochronną oraz sprzęty i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach przydzielonych do sprzątania, 

5. Organizacja posiłków: 

1) przenoszenie naczyń do Sali nie wcześniej niż pół godziny przed posiłkiem (przykrywanie 

ściereczką), 

2) wydawanie 3 razy dziennie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej do kuchni – oddziały 

10-godzinne 

3) estetyczne podawanie posiłków, 

4) przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków, 

5) podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia, 

6) pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących. 

6. Bezpieczne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym, przestrzeganie zasad 

higieniczno-sanitarnych, dyscypliny pracy, BHP i p.poż. 

7. Pozostała zadania: 

1) nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci – jest to zadanie nauczycielek, 
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2) dbałość o estetyczny wygląd zabawek, pomocy dydaktycznych, parapetów, półek na prace 

indywidualne, 

3) mycie umywalek, sedesów wraz z glazurą z użyciem środków dezynfekujących, 

4) sprzątanie pomocy oraz Sali po zajęciach programowych, 

5) zmywanie i częściowe pastowanie w miarę potrzeby, 

6) mycie okien, pranie firma, czyszczenie i trzepanie dywanów, chodników. 

7) codzienne utrzymanie we wzorowej czystości sal i pomieszczeń przydzielonych do sprzątania. 

8. Zobowiązuje się pracownika do: 

1) natychmiastowego zgłaszania konserwatorowi powstałych usterek a wszelkich nieprawidłowości 

stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia – dyrektorowi, 

2) terminowego dokonywania badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

3) dbałości o estetyczny wygląd własny, 

4) zastępowania koleżanki zatrudnionej na tym samym stanowisku pracy w przypadku 

jej nieobecności, 

5) wykonywania innych czynności zleconych przez nauczyciela, kierownika gospodarczego 

i dyrektora wynikających z organizacji placówki. 

§ 20. Do obowiązków starszego konserwatora należy w szczególności: 

1. Nadzór nad całym obiektem w tym: 

1) codzienną kontrolę zabezpieczenia przed kradzieżą i pożarem, 

2) zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia, 

3) dokonywanie napraw sprzętów, zabawek i urządzeń, 

4) zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu lub dyrektorowi poważnych usterek, 

5) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed wadliwym 

funkcjonowaniem urządzeń, 

6) alarmowanie odpowiednich służb (pogotowia, policji, straży pożarnej, ochrony obiektu), 

dyrektora przedszkola w przypadku zaistnienia stanu zagrożenia zdrowia, życia i mienia, 

7) dopilnowanie terminowości wywozu śmieci, 

8) zgłaszanie nieprawidłowości kierownikowi gospodarczemu. 

2. Utrzymanie czystości na terenie posesji i ogrodzie: 

1) zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie i posypywanie piaskiem całego terenu wokół budynku 

i zewnątrz ogrodzenia, 

2) skrapianie woda terenu zabaw w porze letniej, 

3) podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie, 

4) zamiatanie wejścia do przedszkola i  utrzymywanie w czystości obejścia śmietnika. 
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3. Prace organizacyjno-porządkowe: 

1) wywieszanie flagi państwowej w dniach poprzedzających święta narodowe, 

2) dostarczanie artykułów spożywczych oraz innych środków niezbędnych do normalnego 

funkcjonowania przedszkola, 

3) przestrzeganie przepisów BHP, p.poż, oraz dyscypliny pracy, 

4) przestrzeganie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy, 

5) odpowiedzialność materialna za powierzony sprzęt, narzędzia, materiały i oszczędne nimi 

gospodarowanie, 

6) wykonywanie innych poleceń dyrektora lub kierownika gospodarczego. 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIII  

Obieg dokumentów i podpisywanie korespondencji 

 

§ 21. W komórkach organizacyjnych przedszkola obowiązują następujące zasady obiegu 

dokumentów: 

1. Przyjmowanie, rejestrowanie, dekretowanie, rozdział, załatwianie, obieg i przekazywanie 

dokumentów odbywa się na zasadach określonych w instrukcji kancelaryjnej obowiązującej 

w przedszkolu. 

2. Pocztę wpływająca do przedszkola rozdziela do załatwienia podległym pracownikom główny 

księgowy przedszkola.  

3. Dekretacja i dyspozycja umieszczona na wpływającej korespondencji mają charakter wiążących 

poleceń służbowych. 

4. Korespondencja rejestrowana jest w komórce księgowości i przekazywana do załatwienia 

zgodnie z dekretacją. 

5. Pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy zobowiązani 

są do merytorycznego opracowania projektów pism w określonych terminach i przedłożenia 

do podpisu zgodnie z kompetencjami. 

 

§ 22.1. Do wyłącznego podpisu przez dyrektora przedszkola zastrzega się pisma i dokumenty: 

1) kierowane do organów władzy państwowej i administracji samorządowej, 

2) kierowane do Najwyższej Izby kontroli, Regionalnej Izby Obrachunkowej i pozostałych 

instytucji kontroli w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, 

3) związane z kontaktami zagranicznymi, 
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4) decyzje i postanowienia w rozumieniu przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, 

z wyłączeniem tych, na które zostały udzielone przez dyrektora przedszkola stosowne 

upoważnienia. 

5) dokumenty w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników przedszkola, 

6) pisma okolicznościowe i gratulacyjne, 

7) upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej i wystąpienia pokontrolne. 

2. W przypadku nieobecności dyrektora przedszkola korespondencję zastrzeżoną do jego podpisu  

podpisuje upoważniony przez niego pracownik. 

3. Pozostałe pisma podpisują pracownicy przedszkola zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach   

pracy i pozostali pracownicy w zakresie ustalonym upoważnieniem. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  VVIIIIII  

Organizacja przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków 

 

§ 23. W Publicznym Przedszkolu Nr 3 wnoszący skargi lub wnioski przyjmowani są przez 

dyrektora. 

1. Dyrektor przedszkola przyjmuje skargi i wnioski poza godzinami dydaktycznymi pracy. 

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub także za pomocą telefaksu, 

poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu. 

3. Pracownik przedszkola, który otrzymał skargę dotyczącą jego działalności zobowiązany 

jest do niezwłocznego przekazania skargi dyrektorowi. 

4. Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr skarg i wniosków. 

5. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne oraz organizacje 

społeczne podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w takim samym trybie jak skargi i wnioski osób 

fizycznych i prawnych. 

6. W rejestrze skarg uwzględniane są następujące rubryki: 

1) liczba porządkowa, 

2) data wpływu skargi/wniosku, 

3)data rejestracji skargi/wniosku, 

4) adres podmiotu, który wniósł skargę, 

5) informacja o treści skargi/wniosku, 

6) termin załatwienia skargi/wniosku, 

7) imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za załatwienie skargi/wniosku, 

8) data załatwienia, 
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9) krótka informacja o sposobie załatwienia sprawy. 

§ 24. Kwalifikowanie skarg i wniosków. 

1. Kwalifikowania spraw jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor przedszkola. 

2. Sprawa zakwalifikowana przez dyrektora jako skarga lub wniosek wpisywana jest do rejestru 

skarg i wniosków. 

3. W przypadku braku możliwości ustalenia przedmiotu skargi lub wniosku, dyrektor wzywa 

wnoszącego o wyjaśnienie lub uzupełnienie skargi z pouczeniem o możliwości pozostawienia 

skargi lub wniosku bez rozpoznania do czasu ich usunięcia. 

4. Skargi  lub wnioski nie będące w kompetencji przedszkola, po zarejestrowaniu pismem 

przewodnim przesyłane są zgodnie z właściwością. 

5. Anonimowe skargi po dokonaniu rejestracji pozostają bez rozpoznania. 

6. Informacje zawarte w anonimowej skardze lub wniosku dyrektor przedszkola może wykorzystać 

w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego.  

 

§ 25. Skargi i wnioski rozpatruje dyrektor przedszkola lub osoba przez niego upoważniona. 

. 

 

RROOZZDDZZIIAAŁŁ  IIXX  

Postanowienia końcowe 

 

§ 26. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest schemat organizacyjny Przedszkola nr 3   

Niezapominajka. 

 

 

Dyrektor – Beata Gil 
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RROOZZDDZZIIAAŁŁ  XX  

Schemat organizacyjny  Przedszkola nr 3  

  Niezapominajka w Świebodzicach 
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