
STATUT 

 

w Niepublicznym Integracyjno-Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym 

„Lawendowy Król” Pruszcz Gdański 

 

Rozdział I 

 

Informacje ogólne 

 

1. Nazwa placówki: Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Lawendowy 

Król”. 

 

2. Siedziba Punktu Przedszkolnego mieści się przy ulicy Cyprysowej 7/1, 83-000 Pruszcz Gdański. 

 

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Gdańsku. 

 

4. Punkt przedszkolny obejmuje swoją opieką dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat, w tym dzieci ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W uzasadnionych przypadkach wiek ten może być 

odroczony do lat 9, opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego. Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5 

letniego podejmuje dyrektor placówki. 

 

Rozdział II 

 

Organizacja punktu przedszkolnego 

 

                                                                    § 1 

 

1. Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,Lawendowy król” funkcjonuje 

12 miesięcy w roku. 

 

2. Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny ,,Lawendowy król” pracuje w 

godzinach od 7:00 do 14:00 w dni robocze od poniedziałku do piątku. Realizacja podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego, zajęć wynikających z opinii o potrzebie kształcenia 



specjalnego, wynosi 5 godzin dziennie i odbywa się w godzinach od 7.00 do 12:00, bądź od 7.30 do 

12.30 lub od 8.30 do 13.30 w zależności od przynależności do danej grupy wiekowej. Po zajęciach 

obligatoryjnych dzieci mogą, za zgodą rodziców, zostać na zajęciach opiekuńczych do godziny 

16.00. W tym wymiarze czasu mogą być odrabiane terapie specjalistyczne, na których dziecko było 

nieobecne. 

 

3. W zależności od potrzeb rodziców, czas pracy punktu przedszkolnego może być wydłużony 

dzieci zostają na zajęciach opiekuńczych. 

 

4. Terminy dni wolnych od zajęć edukacyjnych, przerw świątecznych oraz przerw wakacyjnych 

ustala dyrektor i podaje do wiadomości rodziców na początku każdego roku przedszkolnego, na 

pierwszym zebraniu z rodzicami. 

 

                                                                         §2 

 

1. Nabór, rekrutacja, do Punktu Przedszkolnego odbywa się przez cały rok. 

 

2. Przyjęcie dzieci do Punktu Przedszkolnego następuje na podstawie: 

a) złożenia pisemnego wniosku przez rodziców (opiekunów prawnych dziecka) 

b) orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

c) prawo do przyjęcia mają również dzieci w normie rozwojowej a także dzieci, które wymagają 

wsparcia i pomocy terapeutów i wykwalifikowanych specjalistów 

d) wypełnienia obligatoryjnych dokumentów  

 

                                                                       §3 

 

1. Punkt Przedszkolny nie pobiera opłat za pobyt dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego w związku z diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera, niepełnosprawność 

sprzężoną. Osoby posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na 

wykrytą inną niepełnosprawność wnoszą opłatę ustaloną indywidualnie, podczas podpisywania 

umowy na okres edukacji, biorąc pod uwagę trudną sytuację materialną danej rodziny. 

                  

                                                                       §4 

 



1. Działalność Punktu Przedszkolnego finansowana jest przez: 

 

a) dotacje, 

b) środki pozyskiwane z funduszy unijnych, 

c) darowizny sponsorów na rzecz Organu Prowadzącego 

d) środki przeznaczone na działalność Punktu Przedszkolnego przez Organ Prowadzący 

 

                                                                        §5 

 

1. Punkt Przedszkolny zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, catering,: śniadanie, drugie 

śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek. 

 

2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywieniem ustala organ prowadzący: 

a) płatności za wyżywienie pobierane są z góry do 5 dnia każdego miesiąca 

b) stawka żywieniowa wyliczana jest przez pomnożenie kosztu posiłku przez ilość dni obecności 

dziecka w punkcie przedszkolnym 

c) zwrot stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka może nastąpić po powiadomieniu 

placówki do dnia poprzedniego do godziny 13.30 o absencji dziecka. 

 

ROZDZIAŁ III 

 

                                                             §6  

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Punktu Przedszkolnego jest oddział obejmujący dzieci w 

wieku od 2,5 do 9 lat. W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w 

wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w 

którym dziecko kończy 9 lat. 

2. Dzieci w wieku 6 lat realizują program rocznego przygotowania przedszkolnego. 

3. Dzieci, które otrzymują odroczenie od wypełniania obowiązku szkolnego, kontynuują program 

rocznego przygotowania przedszkolnego. 

4. Ilość miejsc w punkcie przedszkolnym wynosi 25. 

5. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego wybranego z zestawu programów zatwierdzonych przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej. 



6. Wybrany przez nauczycieli zestaw programów i kart pracy obowiązuje co najmniej przez rok 

przedszkolny. 

7. Zajęcia odbywają się przy udziale całej grupy dzieci, w małych grupach dwuosobowych i 

trzyosobowych oraz indywidualnie. Terapie specjalistyczne wynikające z orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego odbywają się codziennie. 

8. Nauczyciele mogą być wspierani w swojej pracy przez praktykantów, stażystów, terapeutów, 

logopedę, neurologopedę, psychologa, pedagoga specjalnego, felinoterateutę, dogoterapeutę, 

zooterapeutę, terapeutę ręki. 

9. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora placówki. Uwzględnia on wymagania 

zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców. 

Rodzice otrzymują do wiadomości rozkład i harmonogram stałych zajęć dzieci. 

 

                                                                      §7 

 

1. Punkt Przedszkolny oferuje wychowankom szeroki wachlarz zajęć specjalistycznych: logopedia, 

rewalidacja, zajęcia z psychologiem, zajęcia ruchowe, zajęcia artystyczne, zajęcia plastyczne, 

integracja sensoryczna, zajęcia kompensacyjne, wyrównawcze, dogoterapia, terapia ręki, 

animaloterapia, felinoterapia, rahabilitacja, hortiterapia, hipoterapia, biofeedback, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna. Opracowywany jest Indywidualny Program Edukacji 

Terapeutycznej, Wielospecjalistyczna Ocena Poziomu Funkcjonowania Ucznia, programy roczne 

terapii specjalistycznych. Dzieci realizują określoną liczbę zajęć wynikającą z opracowanego IPET-

u.  

 

2. Zapewnienie nieodpłatnych zajęć dodatkowych dla dzieci, teatrzyków, pokazów, spektakli, 

pomocy dydaktycznych, materiałów dydaktycznych, higienicznych. Wszystkie opłaty wynikające z 

dodatkowych zajęć przewidzianych przepisami prawa są pokrywane z dotacji. 

 

3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwoju dzieci. 

 

4. Terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora punktu przedszkolnego i podane do 

wiadomości rodzicom dzieci w formie pisemnej. 

 

5. Punkt Przedszkolny zapewnia działalność terapeutyczną, terapie dostosowane do potrzeb dzieci 

wynikające z zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego, a także z 

zaleceń współpracujących z dzieckiem specjalistów. Współpracuje Niepubliczny Integracyjno-



Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Lawendowy Król” z Niepubliczną Psychologiczno-

Pedagogiczną „Mały Król” w Pruszczu Gdańskim ul. Cicha 13/1, Fundacją Lawendowe Ranczo, 

Fundacją Niebieski Balonik, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszczu Gdańskim, ul. 

Wojska Polskiego 2 

 

ROZDZIAŁ IV 

 

Cele i zadania punktu przedszkolnego 

 

                                                                       §8 

 

1. Punkt Przedszkolny realizuje cele i zadania określone w Prawie Oświatowym oraz przepisach 

wydanych na ich podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego, orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego poprzez: 

 

a) wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 

b) wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka w zgodzie z jego wrodzonymi zdolnościami i 

potencjałem rozwoju, 

c) sprawowanie opieki nad dziećmi z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb, 

d) współpracę z rodziną oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do 

kolejnych etapów kształcenia, 

e) prowadzenie terapii i zajęć wspomagających deficyty rozwojowe. 

 

2. Wynikające z powyższych celów zadania realizowane są przez Niepubliczny Integracyjno-

Terapeutyczny Punkt przedszkolny „Lawendowy Król” w ramach następujących obszarów 

pedagogicznych: 

a) zapewnianie opieki i wspieranie rozwoju dziecka w przychylnym, bezpiecznym i zdrowym 

otoczeniu 

b) uwzględnianie indywidualnych potrzeb i zdolności dziecka, zapewnianie dzieciom równych 

szans, wzmacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu, 

c) stwarzanie sytuacji rozwijających samodzielność dziecka, 

d) rozbudzanie wrażliwości moralnej oraz zapoznawanie z powszechnie panującymi zasadami i 

normami obyczajowymi, 

e) kształtowanie zdolności spostrzegania, umożliwianie rozumienia zjawisk zachodzących w 



dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i 

technicznym, 

f) wzmacnianie ciekawości poznawczej, pobudzanie do aktywności twórczej i badawczej oraz do 

wyrażania własnych myśli i odczuć, 

g) wyrównywanie deficytów rozwojowych, 

h) rozwijanie wrażliwości estetycznej i higienicznej, zapewnianie warunków do rozwoju 

wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, 

i) tworzenie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz 

zachowań prozdrowotnych. 

 

3. Szczegółowe zadania punktu przedszkolnego i sposób ich wykonania ustalany jest w planie 

rocznym pracy. 

                                                                    §9                                                                                  

  

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć: 

 

a) dzieci przebywające w Niepublicznym Integracyjno-Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym 

„Lawendowy Król” są pod opieką nauczycieli, terapeutów, którzy organizują im zajęcia 

dydaktyczno-wychowawcze, terapie specjalistyczne, oraz zabawy zgodne z programem rocznym i 

tygodniowym planem zajęć, 

b) dzieci uczęszczające na zajęcia dodatkowe i terapeutyczne organizowane w punkcie znajdują się 

pod opieką osoby odpowiedzialnej za prowadzenie tych zajęć oraz nauczyciela głównego, pomocy 

nauczyciela dla osoby niepełnosprawnej, 

c) nauczyciel, terapeuta, jest w pełni odpowiedzialny za bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, 

zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i 

psychicznym, 

d) każdorazowo nauczyciel kontroluje miejsce przebywania dzieci (sale zajęć, szatnię, łazienkę, 

plac zabaw) oraz sprzęt, pomoce i pozostałe przedmioty, 

 

e) nauczyciel opuszcza grupę dzieci w momencie przyjścia drugiego nauczyciela, terapeuty, 

specjalisty, informuje go o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków, 

 

f) nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę 



upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dziećmi, 

 

g) obowiązkiem nauczyciela jest udzielanie natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji, gdy ta 

pomoc jest niezbędna oraz powiadomienie dyrektora i rodziców o zaistniałym wypadku lub 

zaobserwowanych niepokojących symptomów (np. podwyższona temperatura) i zapisanie notatki w 

dzienniku, kontakty z rodzicami, 

 

h) w przypadku choroby dziecka nauczyciele nie zapewniają opieki nad dzieckiem. Jeżeli choroba 

zostanie stwierdzona w trakcie przebywanie dziecka w punkcie przedszkolnym, rodzice 

zobowiązani są do niezwłocznego odebrania dziecka. Nie dotyczy to przypadków alergii 

potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim, 

 

i) w przypadkach nagłych wszystkie działania pracowników punktu bez względu na zakres ich 

czynności służbowych, w pierwszej kolejności skierowane są na zapewnienie bezpieczeństwa 

dzieciom, 

 

j) w punkcie przedszkolnym nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi 

lekarskie, bez zgody rodziców, poza udzielaniem pomocy w nagłych wypadkach. 

 

 

                                                                     §10 

 

1. Placówka zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki dla wszystkich osób przebywających na 

ich terenie. 

 

2. Wychowankowie punktu przedszkolnego mogą być ubezpieczeni w wybranej firmie 

ubezpieczeniowej przez rodzica/ opiekuna prawnego lub za dodatkowa opłatą na początku roku 

przedszkolnego ubezpieczeni są przez Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny ,,Lawendowy król”. 

 

3. Obowiązkiem nauczyciela jest znajomość i przestrzeganie przepisów BHP, p. poż., przepisów 

ruchu drogowego, regulaminów opracowanych wewnątrz placówki, statutu, obowiązujących 

dokumentów. 

 



4. Wycieczki i spacery poza teren punktu przedszkolnego powinny odbywać się przy udziale 

wymaganej liczby opiekunów. Nauczyciel zobowiązany jest wpisać cele, liczbę dzieci i opiekunów 

oraz przewidywany czas powrotu do dziennika wyjść, obowiązuje również wypełnianie kart 

wycieczki przed zorganizowanym wydarzeniem. 

 

ROZDZIAŁ V 

 

Prawa i obowiązki 

 

                                                                    §11 

 

1. Każde dziecko uczęszczające do punktu przedszkolnego ma zagwarantowane prawa wynikające 

z Konwencji o Prawach Dziecka, a w przede wszystkim do: 

 

a) prawidłowo zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z 

zasadami higieny pracy umysłowej, 

b) szacunku dla wszelkich jego potrzeb, przychylnego podmiotowego traktowania, 

c) ochrony przed wszelkimi wyrazami przemocy fizycznej bądź psychicznej, 

d) poszanowania jego godności osobistej, 

e) poszanowania własności, opieki i ochrony, 

f)  partnerskiej, przyjacielskiej rozmowy na każdy temat  

g) akceptacji i tolerancji jego osoby. 

 

                                                                    §12 

 

1. Wychowankowie mają obowiązek: 

 

a) traktowania z szacunkiem, życzliwością i sympatią wszystkich osób, zarówno rówieśników jak i 

dorosłych, 

b) sprzątania po sobie zabawek i odkładania ich na miejsce, 

c) szanowania zabawek, sprzętów oraz otoczenia placówki, 

d) przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa. 

 

                                                                  §13                                                                                         



                                                                                                                                                                 

                  1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy: 

 

a) przestrzeganie statutu, 

b) respektowanie ustaleń dyrektora placówki, 

c) poszanowanie godności dziecka, 

d) wzmacnianie wysiłków punktu przedszkolnego skierowanych na wszechstronny rozwój każdego 

wychowanka, 

e) informowanie nauczycieli i dyrektora o wszystkich sprawach mogących mieć wpływ na 

zachowanie i postępy dziecka, 

f) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki osobiście lub przez upoważnioną osobę 

pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo. Rodzice przejmują odpowiedzialność 

prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę, 

g) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce, niezwłocznie powiadamianie o 

zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.  

 

                                                               §14 

 

1. Rodzice mają prawo do: 

 

a) zapoznania się z programem pracy rocznej oraz zadaniami wynikającymi z planów pracy, rodzice 

otrzymują opinię logopedyczną, opinię psychologiczno-pedagogiczną, opinię fizjoterapeuty, kopię 

rocznego planu pracy indywidualnej, Indywidualny Program Edukacji Terapeutycznej, 

Wielospecjalistyczną Ocenę Poziomu Funkcjonowania Ucznia, semestralną i roczną ocenę 

postępów dziecka, diagnozę, ewaluację, modyfikację Ipet-u a także opis roczny postępów na 

poszczególnych terapiach specjalistycznych 

b) uzyskiwanie na bieżąco kompletnej informacji na temat swojego dziecka, uczestniczenia w 

szkoleniach dla rodziców, uczestniczenia w Klubie Lawendowego Rodzica 

c) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn trudności 

wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy i wsparcia, 

d) wyrażania i przekazywania nauczycielom oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji dokonanych 

na terenie punktu przedszkolnego. 

 

2. Spotkania z rodzicami, szkolenia dla rodziców, zebrania z rodzicami, Klub Lawendowego 

rodzica, cotygodniowe spotkania dla rodziców z psychologiem, indywidualne spotkania z 



psychologiem, w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze, organizowane 

są w punkcie przedszkolnym w ustalone na początku każdego roku przedszkolnego dni podczas 

całego roku przedszkolnego lub częściej, na wniosek rodziców lub nauczycieli. 

 

                                                                  §15 

 

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu skutecznego oddziaływania 

wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju. 

 

ROZDZIAŁ VI 

 

ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO 

                                                                  §16 

 

1. Organami punktu przedszkolnego są:  

a) Dyrektor, 

b) Kierownik administracyjno-biurowy 

c) Rada Pedagogiczna 

 

                                                                 §17 

 

1. Dyrektor: 

 

a) jest przełożonym nauczycieli, 

b) sprawuje nadzór pedagogiczny nad punktem przedszkolnym, 

c) podejmuje decyzje o przyjęciu lub skreślaniu dziecka z punktu przedszkolnego, 

d) kieruje bieżącą działalnością, 

e) ponosi odpowiedzialność za prawidłowe gromadzenie i przechowywanie dokumentacji punktu, 

f) reprezentuje punkt przedszkolny na zewnątrz, 

g) kontroluje pracę nauczycieli i terapeutów 

h) zatwierdza roczny plan pracy, plany roczne terapii specjalistycznych wynikających  orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego 

i) zatrudnia personel 

j) hospituje zajęcia 



  

2. Kierownik administracyjno-biurowy: 

  

a) prowadzenie sekretariatu punktu przedszkolnego, 

b) terminowe sporządzanie wraz z księgową placówki sprawozdań wymaganych przez organ 

prowadzący i nadzorujący,  GUS – Z -03, Z – 06, 

c) wyszukiwanie nowych projektów związanych z działalnością placówki, 

d) terminowe prowadzenie sprawozdawczości wraz z dyrektorem placówki w Systemie Informacji 

Oświatowej, 

e) obsługa kserokopiarki, oszczędne gospodarowanie materiałami kancelaryjnymi, 

f) obsługa poczty elektronicznej, 

g) prowadzenie kadr pracowników pedagogicznych placówki pod nadzorem dyrektora, 

h) bieżące prowadzenie i właściwe zabezpieczanie dokumentacji placówki, 

i) prowadzenie archiwum 

 

                                                             §18 

 

1. Nauczyciele: 

 

a) w punkcie przedszkolnym zatrudnieni są nauczyciele posiadający wykształcenie i doświadczenie 

wymagane do pracy na stanowiskach nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej, terapeuty, logopedy, 

psychologa, pedagoga specjalnego, pomocy nauczyciela dla osób niepełnosprawnych, nauczyciela 

religii, kierownika do spraw administracyjno-biurowych, fizjoterapeuty. 

b) nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi 

programami, terapeutyczną, zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego 

c) nauczyciel odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz szanuje godność dziecka i respektuje jego 

prawa. 

d) każdy specjalista jest również asystentem dziecka niepełnosprawnego, co wynika z orzeczenia o 

potrzebie kształcenia specjalnego. Pomaga dziecku niepełnosprawnemu w stymulowaniu 

wszechstronnego rozwoju i wyrównywaniu wszelkich deficytów rozwojowych. 

 

2. Do zakresu zadań nauczycieli, specjalistów, terapeutów, należy: 



 

a) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym 

programem wychowania przedszkolnego, asystuje dziecku niepełnosprawnemu, wynika to z 

zapisów z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, nauczyciele, specjaliści, terapeuci, 

ponoszą odpowiedzialność za jej jakość  

b) wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań, 

c) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb 

rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji, 

d) stosowanie kreatywnych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 

e) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w punkcie 

przedszkolnym i poza jego terenem w czasie wycieczek i spacerów itp., 

f) współdziałanie ze specjalistami: pedagog, psycholog, logopeda, pedagog specjalny, 

oligofrenopedagog, animaloterapeuci, terapeuta ręki, terapeuta biofeedback, fizjoterapeuta, 

g) dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy naukowych oraz dbałość o estetykę 

pomieszczeń, 

h) współpracowanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania 

dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających 

z planu pracy realizowanym w danym miesiącu oraz otrzymywania informacji dotyczących 

dziecka, jego zachowań i rozwoju, 

i) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

j) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących, 

k) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym 

lub rekreacyjno-sportowym, 

l) realizacja innych zadań zaleconych przez dyrektora punktu przedszkolnego, a wynikających z 

bieżącej działalności placówki. 

 

3. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z 

ich rodzicami w celu: 

 

a) rozpoznania i ustalenia potrzeb rozwojowych danego dziecka, 

b) uzgodnienia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dziecka, 

c) włączenia ich w życie punktu przedszkolnego 

 

4. Nauczyciele, specjaliści, terapeuci, mają prawo do: 



 

a) szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych jak i dzieci, 

b) wolności głoszenia własnych poglądów, nienaruszających godności innych ludzi, 

c) współdecydowania o wyborze programu wychowania przedszkolnego i kart pracy, 

d) jawnej i motywowanej oceny własnej pracy, 

e) stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego, 

f) wynagrodzenia za swoją pracę,  

g) urlopu wypoczynkowego 

 

5. Pomoc nauczyciela dla osoby niepełnosprawnej 

 

1. Pomoc nauczyciela w punkcie przedszkolnym zobowiązana jest spełniać czynności opiekuńcze i 

obsługowe w stosunku do wychowanków, a w szczególności: 

a) pomoc przy zajęciach indywidualnych dzieci legitymujących się orzeczeniem o potrzebie 

kształcenia specjalnego, pomoc przy nauce i wszelkich innych czynnościach, jeśli dziecko tego 

wymaga 

b) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków niepełnosprawnych 

polecone przez nauczyciela, głównie w zakresie higieny osobistej, karmienia i dokarmiania, 

ubierania i rozbierania, pomocy w czynnościach samoobsługowych, 

c) uczestniczyć w zajęciach indywidualnych, grupowych i zespołowych prowadzonych przez 

nauczyciela i pomagać w ich organizowaniu i przeprowadzaniu ( gier, zabaw, spacerów, wycieczek, 

itp.) dla dzieci niepełnosprawnych. 

d) przestrzegać przepisów Kodeksu Pracy oraz BHP i Ppoż., przestrzegać wszystkie regulaminy 

opracowane wewnątrz placówki, troszczyć się o mienie placówki (odpowiada za powierzony 

majątek), 

 

 

ROZDZIAŁ VII 

 

Postanowienia końcowe 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Niepublicznego 

Integracyjno-Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Lawendowy Król”: nauczycieli, 

specjalistów, terapeutów, rodziców, pracowników obsługi i wszystkich pracowników. 



 

2. Organ prowadzący, numer KRS 0000738406, Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny Punkt 

Przedszkolny „Lawendowy Król” sp. z. o. o. może dokonać zmian w statucie w związku z 

potrzebami organizacyjnymi lub zmianą przepisów prawa. 

 

3. Utworzony Niepubliczny  Integracyjno-Terapeutyczny Punkt Przedszkolny „Lawendowy Król” 

będzie posługiwał się pieczątką jak niżej: 

 

Niepubliczny Integracyjno-Terapeutyczny 

Punkt Przedszkolny  

„Lawendowy Król” 

ul. Cyprysowa7/1, 83-000 Pruszcz Gdański 

Regon: 381072116, NIP 6040205332 

 

 

 


