
PROJEKT ORGANIZACYJNY DOMOWEGO PRZEDSZKOLA „DUSZEK’ WE WROCŁAWIU

Projekt Organizacyjny Domowego Przedszkola „Duszek” we Wrocławiu

Podstawy prawne
art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity 
Dz. U. Z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) 
- rozporządzenie MEN z dnia 10 stycznia 2008 r. w sprawie rodzajów innych form 
wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu 
ich działania 

Rozdział I
Postanowienia wstępne

§1

1. Domowe  Przedszkole  „Duszek”  we  Wrocławiu,  zwane  dalej  „Domowym
Przedszkolem” prowadzi inną formą wychowania przedszkolnego.

2. Siedziba Domowego Przedszkola znajduje się na Krzykach, Gaj, ul. Bardzka 2/4, 50-
517  Wrocław,  w  budynku  należącym  do  Rzymsko-Katolickiej  Parafii  pw.  Ducha
Świętego we Wrocławiu.

3. Organem prowadzącym  Domowe  Przedszkole  jest  Rzymsko-Katolicka  Parafii  pw.
Ducha Świętego we Wrocławiu reprezentowana przez Ks. Czesława Jana Mazura –
Proboszcza Parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu

4. Organem sprawującym nadzór na Domowym Przedszkolem jest Kuratorium Oświaty
we Wrocławiu

5. Domowe  Przedszkole  dział  w  oparciu  o  powyższe  akty  prawne  i  na  podstawie
niniejszego statutu.

6. Nazwa używana przez Domowe Przedszkole brzmi:

Rzymsko – Katolicka Parafia
p.w. Ducha Świętego

Domowe Przedszkole „Duszek”
50-517 Wrocław, ul. Bardzka 2/4

NIP 899-22-39-724

Rozdział II
Cele i zadania przedszkola

§ 2

1. Domowe Przedszkole pełni w równym stopniu funkcje opiekuńcze, wychowawcze i
kształcące.  Zapewnia  dzieciom możliwość  wspólnej  zabawy i  nauki  w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 

2. Prowadzi planowy proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci odpowiednio do ich
indywidualnych potrzeb i możliwości, a także sytuacji społecznej. 

3. Domowe  Przedszkole wspomaga  rozwój  dzieci  niepełnosprawnych  w  integracji  z
rówieśnikami  odpowiednio  do  potrzeb  tych  dzieci,  z  uwzględnieniem  możliwości
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lokalowych, kadrowych i wyposażenia oraz w zakresie środków przyznanych przez
organ prowadzący przedszkole. 

4. Domowe  Przedszkole pełni  także  funkcję  doradczą  i  wspierającą  działania
wychowawcze wobec rodziców. 

5. Celem nadrzędnym edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez wychowanków stanu
gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej. 

6. Cele szczegółowe Domowego Przedszkola:
1) wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności

intelektualnych  potrzebnych  im  w  codziennych  sytuacjach  i  w  dalszej
edukacji;

2) budowanie systemu wartości,  w tym wychowywanie  dzieci  tak,  żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

3) kształtowanie  u dzieci  odporności  emocjonalnej  koniecznej  do racjonalnego
radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,  w tym także do łagodnego
znoszenia stresów i porażek;

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;

5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i  zgodnej zabawie oraz nauce
dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa
w zabawach i grach sportowych;

7) budowanie  dziecięcej  wiedzy  o  świecie  społecznym,  przyrodniczym  i
technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń
w sposób zrozumiały dla innych;

8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności
wypowiadania  się  poprzez  muzykę,  małe  formy  teatralne  oraz  sztuki
plastyczne;

9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) narodowej;

10) kształtowanie u dzieci poczucia tolerancji społecznej, kulturowej i religijnej;
11) zapewnienie  dzieciom lepszych  szans  edukacyjnych  poprzez  wspieranie  ich

ciekawości,  aktywności  i  samodzielności,  a  także  kształtowanie  tych
wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

12) udzielanie  odpowiednio  do  potrzeb  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej
dzieciom, nauczycielom i rodzicom. 

7. Wynikające z powyższych celów zadania, Domowe Przedszkole realizuje w ramach 
następujących obszarów edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z 
dorosłymi i z dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i sytuacjach 
zadaniowych,

2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i 
kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymanie ładu i porządku,

3) wspomaganie rozwoju mowy dziecka,
4) wspieranie dzieci w rozwoju czynności intelektualnych, które stosują w 

poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia,
5) wychowanie prozdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci,
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne i innych,
7) wychowanie przez sztukę:

a) dziecko widzem i aktorem,
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b) muzyka i śpiew, pląsy i taniec,
c) różne formy plastyczne,

8) wspomaganie rozwoju umysłowego dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne, 
budzenie zainteresowań technicznych,

9) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w 
unikaniu zagrożeń,

10) wychowanie dla poszanowanie roślin i zwierząt,
11) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną,
12) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania,
13) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

Rozdział III
Sposób realizacji zadań Domowego Przedszkola

§ 3

1. Domowe  Przedszkole  zapewnia  opiekę,  wychowanie  i  uczenie  się  w  atmosferze
akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające osiągnięcie dzieciom
dojrzałości szkolnej.

2. Praca  wychowawczo-dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  na  podstawie
programu autorskiego zatwierdzonego w trybie przewidzianym przepisami prawa.

3. Domowe Przedszkole w miarę potrzeby organizuje i udziela pomoc psychologiczno –
pedagogiczną.

4. Szczegółowe zadania Domowego Przedszkola i  sposób ich realizacji  zawarte  są w
planie pracy przedszkola.

§ 4

I. Zadania opiekuńcze Domowego Przedszkola
1. Domowe  Przedszkole  zapewnia  dzieciom  opiekę  w  bezpiecznym  i  zdrowym

środowisku.
2. Opieka  nad  dziećmi  w  czasie  zajęć  w  Domowym  Przedszkolu  i  poza  placówką

uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
1) W Domowym Przedszkolu:

a) Opiekę  nad  dziećmi  w  czasie  zajęć  i  zabaw  w  placówce  sprawuje
nauczyciel, a w grupach młodszych wspiera go pomoc nauczyciela,

b) Każdy pracownik  Domowego Przedszkola  wspomaga  nauczyciela  w
opiece  nad  dziećmi  oraz  czuwa  nad  przestrzeganiem  zasad
bezpieczeństwa przez dzieci na terenie przedszkola,

c) Zaznajamia  się  dzieci  z  zasadami  bezpiecznego  poruszania  się  po
budynku oraz ustala obszar, w którym mogą przebywać i poruszać się,

d) Meble,  stoliki,  krzesełka  i  inne  sprzęty  dostosowuje  się  do  wzrostu
dzieci,

e) Pomieszczenia  Domowego  Przedszkola  posiadają  właściwe
oświetlenie,  wentylację,  ogrzewanie  oraz  powierzchnię  użytkową
zgodną z obowiązującymi normami,

f) W czasie zajęć gimnastycznych, dydaktycznych i zabaw zwracana jest
uwaga  na  stopień  sprawności  fizycznej  i  wydolności  organizmu
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dziecka,  ćwiczenia  są  dostosowane  do  możliwości  fizycznych
wychowanków,

g) Urządzenia i sprzęt stanowiące wyposażenie sali gimnastycznej i placu
zabaw  zapewniają  bezpieczne  korzystanie  z  tych  urządzeń  i  mają
odpowiednie certyfikaty,

h) Ćwiczenia  są  prowadzone  z  zastosowanie  metod  i  urządzeń
zapewniających  pełne  bezpieczeństwo  ćwiczących:  stan  techniczny
urządzeń  i  sprzętu  sportowego  jest  sprawdzany  przed  każdymi
zajęciami,

i) Za  dzieci  przebywające  na  zajęciach  dodatkowych  odpowiada
nauczyciel prowadzący te zajęcia,

j) Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym
dniu  z  wykonywania  planowanych  ćwiczeń,  informując  o  tym  jego
rodziców (prawnych opiekunów),

k) Nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział
z zasadami bezpiecznego wykonywania  ćwiczeń oraz uczestniczeniach
w grach i zabawach,

l) Podawanie leków zleconych przez lekarza dzieciom przewlekle chorym
do  stosowania  poza  placówkami  medycznymi  jest  obowiązkiem
rodziców (prawnych opiekunów),

m) Podanie leku przewlekle choremu dziecku przez nauczyciela możliwe
jest w przypadku wyrażenia zgody przez nauczyciela na takie działanie
z  jednoczesnym udzieleniem przez  rodziców (prawnych  opiekunów)
pisemnego  pełnomocnictwa  do  podania  konkretnych  leków  z
określeniem:  dawki,  czasu  podania,  dokładnej  instrukcji,  nazwiska,
adresu i tel. kontaktowego do lekarza rodzinnego dziecka,

2) Poza Domowym Przedszkolem:
a) Przed  wyjściem  do  ogrodu  przedszkolnego  pracownik  Domowego

Przedszkola sprawdza teren pod względem bezpieczeństwa,
b) Przed  zabawą  w  ogrodzie  przedszkolnym  informuje  i  instruuje  się

dzieci o zasadach bezpiecznej zabawy i korzystania ze sprzętu na placu
zabaw,

c) Spacery  poza  teren  przedszkolny,  ich  długość  jest  dostosowana  do
wieku i możliwości fizycznych dzieci, ich zainteresowań i potrzeb,

d) Przy  organizacji  spacerów  zapewnia  się  opiekę  nad  dziećmi  co
najmniej dwóch opiekunów na 25 dzieci,

e) Przed  wyjście  na  spacer  zapoznaje  się  dzieci  z  zasadami  ruchu
drogowego  i  właściwym  zachowaniem  się  na  ulicy  i  w  środkach
komunikacji miejskiej

II. Zadania edukacyjne, wychowawczo-dydaktyczne
1. Celem wychowania w Domowym Przedszkolu zgodnie z podstawą programową jest

wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  wrodzonym
potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-
kulturowym i przyrodniczym.

2. Tworzymy inspirujące środowisko wychowania, uczenia się, w którym różnorodność
kreatywnych zabaw rozwinie indywidualny potencjał każdego dziecka, aby:

1) umiało działać niezależnie, elastycznie i odpowiedzialnie;
2) rozwijało wrażliwość moralną i estetyczną
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3) kształtowało  umiejętności  obserwacji,  ułatwiało  rozumienia  zjawisk
zachodzących  w  otoczeniu  dziecka  –  w  otoczeniu  przyrodniczym,
społecznym, kulturowym i technicznym;

4) wyrobiło  u  dzieci  gotowość  do  nauki  w  szkole,  tworzenie  warunków
umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej.

5) Miało  poczucie  patriotyzmu,  tożsamości  religijnej,  tolerancji  wyznaniowej,
społecznej, rasowej i kulturowej.

3. Podstawowa  formą  działalności  edukacyjnej  Domowego  Przedszkola  jest  nauka
poprzez zabawę, a w szczególności:

1) zabawy  według  pomysłów  dzieci,  zabawy  dydaktyczne,  tematyczne,
badawcze,  konstrukcyjne,  rytmiczne  i  taneczne,  literackie,  małe  formy
teatralne, matematyczne, socjoterapeutyczne, logopedyczne;

2) zajęcia plastyczne, artystyczno-techniczne i muzyczne;
3) zabawy i ćwiczenia ruchowe z elementami gimnastyki korekcyjnej, zabawy i

ćwiczenia sportowo-rekreacyjne;
4) spacery, wycieczki; 
5) przedstawienia teatralne, uroczystości;
6) czynności samoobsługowe, prace porządkowe i gospodarcze oraz dyżury;
7) różne formy odpoczynku i relaksu;
8) formy współpracy z innymi przedszkolami, szkołami i instytucjami w mieście;
9) zajęcia prowadzone ze specjalistami
10) udział w różnych konkursach, prezentacjach, grach

III. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna
1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w miarę potrzeb.
2. Pomoc  psychologiczno  –  pedagogiczna  polega  na  rozpoznawaniu  możliwości

psychofizycznych  oraz  rozpoznawaniu  i  zaspokajaniu  indywidualnych  potrzeb
rozwojowych  i edukacyjnych wychowanków, wynikających w szczególności z:

1) Szczególnych uzdolnień,
2) Niepełnosprawności,
3) Choroby przewlekłej,
4) Niedostosowania społecznego,
5) Zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
6) Specyficznych trudności w przyswajaniu wiadomości,
7) Zaburzeń komunikacji językowej,
8) Sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
9) Niepowodzeń edukacyjnych,
10) Zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową wychowanka i jego

rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
11) Trudności adaptacyjnych związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą

środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem
za granicą.

3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom (prawnym
opiekunom) i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców (prawnych opiekunów) i
nauczycieli  w  rozwiązywaniu  problemów  wychowawczych  w  celu  zwiększenia
efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci.

4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje się w toku bieżącej pracy oraz w
formie  zajęć  specjalistycznych,  zajęć  dodatkowych,  rewalidacji  z  uwzględnieniem
rodzaju  i  stopnia  niepełnosprawności  lub  dysfunkcji  rozwojowych,  trudności
edukacyjnych i wychowawczych.
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5. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest z inicjatywy:
1) Rodzica,
2) Menagera,
3) Nauczyciela,
4) Specjalisty,
5) Poradni, pielęgniarki,
6) Pracownika socjalnego,
7) Kuratora sadowego, 
8) Pomocy nauczyciela.

IV. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci
1. Za  bezpieczeństwo  w drodze  z  i  do  Domowego  Przedszkola  odpowiadają  rodzice

(prawni opiekunowie) lub osoby przez nie upoważnione posiadające pełną zdolność
do  czynności  prawnych,  zapewniający  pełne  bezpieczeństwo  w  drodze  z/do
Domowego Przedszkola do/z domu.

2. Pisemne  upoważnienie  rodziców (prawnych  opiekunów) powinno zawierać:  imię  i
nazwisko, nr dowodu osobistego osoby upoważnionej do odbioru dziecka.

3. Nauczyciel  lub  pomoc  nauczyciela  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  tożsamości
osoby upoważnionej  przez  rodziców (prawnych  opiekunów) do odbioru  dziecka  z
przedszkola.

4. Dziecko powinno znać osoby, które go odbierają lub przyprowadzają,
5. Nauczyciel lub pomoc nauczyciela nie wyda dziecka osobom, które traktują dziecko w

sposób  naruszający  jego  godność  i  zawiadamia  o  tym  fakcie  osobę  zarządzającą
placówką.

6. Nauczyciel  lub pomoc nauczyciela nie wyda dziecka osobom pod wpływem alkoholu,
osobom nietrzeźwym i/lub osobom wskazującym na zamroczenie innymi  środkami
odurzającymi,  w  takim  wypadku  są  zawiadamiane  inne  osoby  upoważnione  do
odbioru dziecka będące w danej chwili zapewnić bezpieczeństwo dziecku. Jeżeli w
umówionym czasie dana osoba się nie stawi w placówce powiadamiana jest policja.

7. Dziecko  jest  przyprowadzane  i  odbierane  z  Domowego  Przedszkola  w  godzinach
określonych w umowie o świadczeniu usług zawartej pomiędzy rodzicami (prawnymi
opiekunami) a osobą reprezentującą Domowe Przedszkole.

8. W przypadku gdy dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Domowego
Przedszkola,  nauczyciel,  pomoc  nauczyciela  zobowiązany  jest  powiadomić
telefonicznie o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów).

9. Niemożność skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) pod wskazanym
przez nich numerem telefonu skutkuje powiadomieniem policji.

10. Dziecko  powinno być  przyprowadzane  przez  rodziców (prawnych  opiekunów) lub
osoby upoważnione do szatni i po przebraniu przekazywane pod opiekę nauczycielowi
lub pomocy nauczyciela.

11. Osoby  przyprowadzające  dzieci  do  Domowego  Przedszkola  mogę  wejść  tylko  do
szatni, nie mają prawa wchodzić w obuwiu na sale zabaw.

12. Rodzice  (prawni  opiekunowie)  zobowiązani  są  do  podania  numery  telefonu
kontaktowego, pod którym najczęściej są obecni.

13. Do Domowego Przedszkola przyprowadzane są dzieci zdrowe.
14. Rodzic (prawny opiekun), który przyprowadza do Domowego Przedszkola dziecko po

odbytej dwutygodniowej chorobie lub dłuższej, przynosi od lekarza zaświadczenie, w
którym lekarz stwierdza, że „dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola”.

15. Nauczycie bezzwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) kiedy pojawia
się objawy chorobowe u dziecka pogarszające jego samopoczucie.
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16. Obowiązkiem rodzica (prawnego opiekuna) jest natychmiastowe odebranie dziecka z
przedszkola i udanie się z nim do lekarza rodzinnego lub pediatry.

17. Domowe Przedszkole bezzwłocznie powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) o
wystąpieniu wszawicy.

18. Obowiązek wykonania zabiegów w celu skutecznego usunięcia wszawicy spoczywa
na rodzicach (prawnych opiekunach).

Rozdział IV
Organy Domowego Przedszkola i ich kompetencje

§ 5

1. Organami Domowego Przedszkola są:
A. Organ Prowadzący.
B. Rada Pedagogiczna.

§ 6

A. Organ Prowadzący
1) Organem Prowadzącym Domowe Przedszkole jest Rzymsko-Katolicka Parafia

pw. Ducha Świętego we Wrocławiu, zarządzająca przez Proboszcza Parafii –
ks. Czesława Jana Mazura,

2) Organ Prowadzący prowadzi i zarządza Domowym Przedszkolem, 
3) Organ Prowadzący na zewnątrz reprezentuje menager Domowego 

Przedszkola, 
4) Zadania Organu Prowadzącego – Proboszcza parafii i menagera Domowego 

Przedszkola:
a) zapewnia bezpieczeństwo i higieniczne warunki pobytu dzieci w 

Domowym Przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki 
uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez Domowe Przedszkole
poza obiektem do niego należącym,

b) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Domowego 
Przedszkola,

c) rozporządza wydatkami osobowymi i na ubezpieczenie społeczne oraz 
innymi wydatkami do wysokości wynikających z zatwierdzonego 
planu finansowego Domowego Przedszkola,

d) dokonuje wszelkich rozliczeń finansowych przelewem, gotówką 
zgodnie z zatwierdzonym planem finansowym Domowego 
Przedszkola,

e) kieruje Domowym Przedszkolem w zakresie doboru kadry Domowego
Przedszkola i prowadzi sprawy z tym związane,

f) organizuje administracyjną, finansową  i gospodarczą obsługę 
Domowego Przedszkola,

g) podejmuje decyzje w sprawie zawierania umów cywilno-prawnych 
oraz o bieżących remontach,

h) dba o dobry wizerunek Domowego Przedszkola
5) Zadania menagera Domowego Przedszkola
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a) Określa zasady sprawowania opieki nad dziećmi w Domowym 
Przedszkolu, podczas pobytu na świeżym powietrzu, a także podczas 
spacerów i wycieczek,

b) Planuje, organizuje, wspomaga proces dydaktyczny, wychowawczy i 
opiekuńczy,

c) Opracowuje koncepcje pracy Domowego Przedszkola, ustala ramowy 
rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 
oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

d) Organizuje uroczystości w Domowym Przedszkolu, zajęci otwarte, 
koleżeńskie, kontrola terminów,

e) Kieruje i zarządza zespołem pracowników zatrudnionych w Domowym
Przedszkolu,

f) Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami 
BHP i ppoż, organizuje badania i szkolenia z tym związane,

g) Zawiera z rodzicami (prawnymi opiekunami) umowy o świadczeniu 
usług w Domowym Przedszkolu,

h) Stwarza warunki umożliwiające harmonijny rozwój każdego dziecka 
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem, indywidualnymi potrzebami i 
możliwościami, z uwzględnieniem zasad zdrowego stylu życia oraz 
proporcji zagospodarowania czasu pobytu dziecka w Domowym 
Przedszkolu,

i) Organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
j) Stwarza warunki do działania w Domowym Przedszkolu: 

wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem 
statutowym jest działalność wychowawcza poprzez wzbogacenie form 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Domowego 
Przedszkola,

k) Współpracuje z rodzicami (prawnymi opiekunami), radą pedagogiczną,
organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i 
kontrolującymi,

l) Dokonuje rozliczeń finansowych dla rodziców (prawnych opiekunów) 
– naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w Domowym Przedszkolu, 

m) Dokonuje rozliczeń finansowych dla organu prowadzącego oraz urzędu
i instytucji wspierających Domowe Przedszkole materialnie,

n) Prowadzenie dokumentacji biurowej i finansowej zgodnie z 
obowiązującymi przepisami,

o) Zajmuje się sprawami kadrowymi  - prowadzenie teczek akt 
osobowych,

p) Opracowanie, planowanie, organizowanie i przeprowadzanie kontroli 
w Domowym Przedszkolu i przekazanie jej wyników organowi 
prowadzącemu

B. Rada Pedagogiczna
6) Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Domowego Przedszkola.
7) W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele i pomoc 

nauczyciela pracujący w Domowym Przedszkolu,
8) Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest menager Domowego Przedszkola,
9) Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej
10) Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej organizowane są w miarę potrzeb, ale 

nie rzadziej niż raz w roku,
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11) Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykle większością głosów, w
obecności co najmniej połowy liczby jej członków,

12) Osobą rozstrzygającą wszelkie sprawy sporne jest Organ Prowadzący,
13) Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

a) Przygotowanie projektu organizacyjnego Domowego Przedszkola oraz 
przedstawienie ewentualnych propozycji jego zmian,

b) Opracowanie planu rozwoju i pracy placówki,
c) Ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w Domowym Przedszkolu,

14) Rada Pedagogiczna opiniuje:
a) Organizację pracy placówki, w tym tygodniowy rozkłada zajęć 

wychowawczo-dydaktycznych,
b) Opracowuje koncepcje pracy Domowego Przedszkola, ustala ramowy 

rozkład dnia z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy 
oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów),

§ 7

1. Organy działające w Domowym Przedszkolu współdziałają ze sobą tak, aby:
1) Zapewnić  każdemu  z  nich  możliwość  działania  i  podejmowania  decyzji  w

granicach kompetencji określonych ustawą,
2) Umożliwić  rozwiązywanie  sytuacji  konfliktowych  wewnątrz  Domowego

Przedszkola,
3) Zapewnić  bieżącą  wymianę  informacji  pomiędzy  organami  Domowego

Przedszkola o podejmowanych działaniach i decyzjach.
2. Organy  Domowego  Przedszkola  spotykają  się  w  miara  potrzeb  w  celu

poinformowania  się  o  realizowanych  zadaniach  oraz  oczekiwanej  współpracy  w
danym roku szkolnym.

3. Organy Domowego Przedszkola na co dzień współpracują ze wszystkimi rodzicami
(prawnymi  opiekunami)  uwzględniając  w  pracy  ich  propozycje  opiekuńczo-
wychowawcze.

§ 8

1. Spory  kompetencyjne  między  organami  Domowego  Przedszkola  rozstrzyga  się  w
drodze mediacji i negocjacji.

2. Osobą decyzyjną w sprawach spornych jest Organ Prowadzący.

Rozdział V
Organizacja pracy Domowego Przedszkola

§ 9

1. Organizacja  pracy  Domowego  Przedszkola  odbywa  się  zgodnie  z  Projektem
Organizacyjnym.

2. Do realizacji celów Domowe Przedszkole posiada:
1) 2  sale zabaw wraz z zapleczem sanitarnym,
2) Salę gimnastyczną okresowo przekształcaną w salę zajęć,
3) Szatnię dla dzieci,
4) 2 Pomieszczenia gospodarczo-administracyjne,
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5) Ogród przedszkolny wraz z wyposażeniem.

§ 10

1. Do Domowego Przedszkola uczęszczają dzieci w wieki od 2,5 do 5 lat.
2. W  przypadku  wolnych  miejsc  menager  Domowego  Przedszkola  może  przyjąć

dziecko, które ukończyło 2 lata.
3. Podstawową jednostką organizacyjną Domowego Przedszkola jest oddział złożony z

dzieci  zgrupowanych  według  zbliżonego  wieku,  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb,
możliwości, uzdolnień i zainteresowań.

4. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
5. Praca  wychowawczo-dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  w  oparciu  o

podstawę  programową  wychowania  przedszkolnego  oraz  dopuszczone  do  użytku
przez  menagera  Domowego  Przedszkola  programy  wychowania  przedszkolnego,
zgodnie  z  podstawą  programową  wychowania  przedszkolnego,  opracowane  przez
innych autorów wybranych przez nauczyciela, lub programy własne nauczycieli.

6. Działalność  wychowawcza,  dydaktyczna  i  opiekuńcza  prowadzona  jest  w  języku
polskim.

7. Godzina zajęć w Domowym Przedszkolu trwa 60 minut.
8. Na  wniosek  rodziców  w  Domowym  Przedszkolu  mogą  być  prowadzone  zajęcia

dodatkowe,  których  czas  trwania  jest  dostosowany  do  możliwości  rozwojowych
dziecka i wynosi:

1) Z dziećmi w wieku 3-4 lata – około 15 minut,
2) Z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

9. Podczas  organizowania  zajęć  dodatkowych  bierze  się  pod  uwagę  wyposażenie
Domowego Przedszkola, warunki lokalowe i organizacyjne, czas realizacji podstawy
programowej oraz zasoby kadrowe Domowego Przedszkola.

10. Plan  zajęć  dydaktyczno-wychowawczych  powinien  uwzględniać  potrzebę
równomiernego obciążenia zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia.

11. Domowe Przedszkole prowadzi dziennik zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
12. Nauczyciel w dzienniku zajęć odnotowuje obecność dziecka wpisując godzinę wejścia

wychowanka  do  sali  oraz  godzinę  odbioru  dziecka  przez  rodziców  (prawnych
opiekunów) lub osoby upoważnione.

13. Przedszkole gromadzi w indywidualnej teczce dla każdego dziecka objętego pomocą
psychologiczno-pedagogiczną  dokumentację  badań  i  czynności  uzupełniających
prowadzonych w szczególności przez pedagoga, psychologa i logopedę.

14. Przedszkole wydaję rodzicom (prawnym opiekunom) dziecka objętego wychowaniem
przedszkolnym  informację  o  gotowości  dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole
podstawowej.

§ 11

1. Domowe Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w rok, z uwzględnieniem przerw
świątecznych i jednego miesiąca wakacji.

2. Termin  przerwy  wakacyjnej  w  pracy  Domowego  Przedszkola  uzgadniany  jest  na
pierwszym spotkaniu Rady Pedagogicznej w danym roku przedszkolnym i podawany
jest do wiadomości rodziców.

3. Domowe Przedszkole  pracuje  od poniedziałku  do piątku  w godzinach  od 7,00  do
16,00.
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4. W Domowym Przedszkolu mogą funkcjonować maksymalnie 2 oddziały.
5. Oddziały Domowego Przedszkola podzielone są z uwzględnieniem wieku, uzdolnień,

możliwości i potrzeb dziecka.
6. Każdy oddział może liczyć max 25 dzieci.

§ 12

1. Organizacje  pracy  Domowego  Przedszkola  określa  ramowy  rozkład  dnia  ustalony
przez  Radę pedagogiczną  Domowego  Przedszkola  z  uwzględnieniem przepisów w
sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  w  publicznych  i  niepublicznych  szkołach  i
placówkach.

2. Ramowy rozkład dnia określa:
1) Czas przyprowadzania i odbierania dzieci,
2) Godziny posiłków,
3) Czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego

dla każdego oddziału.
3. Ramowy rozkład dnia zawiera:

1) Dzienny czas pracy Domowego Przedszkola wynosi nie więcej niż 10 godzin
(od godz. 7,00 do 16,00),

2) Czas realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego od godz.
8,30 do godz. 13,30

3) Czas posiłków:
a) I śniadanie od 8,00 do 8,20
b) II śniadanie od 11,00 do 11,30
c) Obiad od 13,30 do 14,30
d) Deser od 16,00 do 16,30

4. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad
oddziałami  ustalają  dla  tego  oddziału  szczegółowy  rozkład  dnia,  uwzględniając
potrzeby i  zainteresowania  dzieci  oraz zalecane  proporcje zagospodarowania czasu
przebywania w Domowym Przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym, w tym:

1) Swobodne zabawy dzieci – co najmniej 1/5 czasu,
2) Różnego rodzaju zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu

wychowania przedszkolnego – co najmniej 1/5 czasu,
3) Różnorodne formy spędzania czasu na powietrzu oraz relaksu i odpoczynku –

co najmniej 1/5 , a w przypadku młodszych dzieci ¼ czasu,
4) Pozostały  czas  –  2/5  czasu  nauczyciel  może  dowolnie  zagospodarować,

mieszając czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne.

§ 13

Zasady odpłatności za Domowe Przedszkole:
1. Domowe Przedszkole prowadzi odpłatne nauczanie i wychowanie.
2. Wysokość opłaty za jedną godzinę opieki i kształcenia dziecka wynosi 2,00 zł.
3. Wysokość  opłat  dotyczących  żywienia  ustalana  jest  na  podstawie  obecności  i

zamówionych dla danego dziecka posiłków.
4. Stawka dzienna żywieniowa ustalana jest na podstawie cennika firmy cateringowej i

podawana do informacji rodziców (prawnych opiekunów) na pierwszym zebraniu.
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5. Zasady pobierania  opłat  za Domowego Przedszkola określa  umowa o świadczeniu
usług, zawarta między Domowym Przedszkolem a rodzicami (prawnymi opiekunami)
dziecka.

6. Każde dziecko w Domowym Przedszkolu jest ubezpieczone za dodatkowa opłatą.
7. Jeżeli rodzice (prawni opiekunowie) rezygnują z ubezpieczenia dziecka w placówce

musza to wyrazić na piśmie.
8. Wysokość sumy ubezpieczenia ustala Organ Prowadzący.

Rozdział VI
Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników Domowego Przedszkola

§ 14

1. W Domowym Przedszkolu zatrudnieni są: menager, nauczyciele, pracownicy obsługi.
2. Pracowników Domowego Przedszkola zatrudnia i zwalnia Organ Prowadzący.
3. Wszyscy  pracownicy  Domowego  Przedszkola  zobowiązani  są  do  dbania  o

bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dzieci przebywających na terenie Domowego
Przedszkola.

4. Pracownicy  Domowego  Przedszkola  zobowiązani  są  do  przestrzegania  tajemnicy
służbowej i ochrony danych osobowych dzieci, rodziców (prawnych opiekunów) oraz
innych pracowników Domowego Przedszkola.

§ 15

1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) Dbałość i odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych

jego opiece dzieci,
2) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) dzieci w sprawach:

a) Wychowania i nauczania dzieci,
b) Znajomości  zadań  wynikających  w  szczególności  z  programu

wychowania w danym oddziale,
c) Informowania rodziców (prawnych opiekunów) o postępach dzieci w

celu uzyskania przez nich rzetelnej informacji dotyczącej dziecka, jego
zachowania i rozwoju,

d) Poznania i ustalenia potrzeb dzieci,
e) Ustalania forma pomocy w działalności wychowawczej,
f) Prowadzenia  różnych  form  pedagogizacji  rodziców  (prawnych

opiekunów),
g) Organizowania spotkań z rodzicami (prawnymi opiekunami),
h) Włączenia  się  w  działalność  Domowego  Przedszkola  (udział  w

imprezach, uroczystościach itp.),
i) Podejmowania działań w zakresie integracji środowiska rodzinnego i

środowiska przedszkolnego,
j) Współpracy z instytucjami środowiska lokalnego, w tym ze szkołami,

MOPS-em;
3) Planowanie  i  prowadzenie  pracy  wychowawczo-dydaktycznej  oraz

odpowiedzialności za jej jakość:
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a) Kształcenie  i  wychowanie  dzieci  w  umiłowaniu  do  Ojczyzny,  w
poszanowani Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej,

b) Dbanie  o  kształtowanie  u  wychowanków  postaw  moralnych  i
obywatelskich  zgodne i  ideą  demokracji,  pokoju i  przyjaźni  między
ludźmi różnych narodów,

c) Zapewnienie  bezpieczeństwa  dzieciom w czasie  zajęć  w Domowym
Przedszkolu  oraz  w  czasie  zajęć  poza  placówką  z  uwzględnieniem
obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny,

d) Rozpoznanie potrzeb, możliwości, zdolności i zainteresowań każdego
dziecka,

e) Tworzenie  warunków do optymalnego  rozwoju każdego dziecka  we
wszystkich strefach jego osobowości,

f) Podejmowanie  działań  wyzwalających  w  dzieciach  aktywność  i
kreatywność,

g) Przeciwdziałanie  zaburzeniom  w  zachowaniu  i  trudnościom
wychowawczym,

h) Prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie
z obowiązującymi przepisami: dziennika zajęć przedszkola, dziennika
zajęć wyrównawczo-wychowawczych i specjalistycznych oraz innych
zajęć,  które  nie  są  wpisane  odpowiednio  do  dziennika  zajęć
przedszkola, plany miesięczne, dokumentacja rozwoju dziecka,

i) Wdrażanie podstawowych zasad samoobsługi,
j) Tworzenie planów zadań wychowawczych, 
k) Prowadzenie  sytuacji  edukacyjnych  i  zadań  z  uwzględnieniem

indywidualizacji w celu nabycia przez dzieci umiejętności, sprawności,
doświadczeń i wiadomości,

l) Przygotowanie  dzieci  do  podjęcia  nauki  w  szkole  i  podejmowanie
przez nie jakościowo innych zadań,

m) Wyrabianie  u  dzieci  twórczych  postaw  wobec  otaczającej
rzeczywistości,

n) Poszukiwanie nowych form i metod pracy,
o) Stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
p) Wyzwalanie  u  dzieci  aktywności  oraz  kreatywnych  postaw  w  celu

przygotowania ich do życia,
q) Opracowanie  własnego  programu  wychowania  przedszkolnego  lub

programu nauczania,
r) Przedstawienie  menagerowi  Domowego  Przedszkola  programu

wychowania przedszkolnego w celu dopuszczenia do użytku w danej
placówce,

s) Realizacja  podstawy  programowej  wychowania  przedszkolnego  w
oparciu o program opracowany samodzielnie, we współpracy z innymi
nauczycielami lub opracowany przez innego autora,

t) Stosowanie  różnorodnych  form  aktywności  dziecka  związanych  z
prawidłowym  rozwojem  procesów  poznawczych,  kształtowanie
koordynacji  wzrokowo-ruchowej  i  gotowości  do  nauki  czytania  i
pisania.

4) Prowadzenie  obserwacji  pedagogicznych  mających  na  celu  poznanie,
zabezpieczenie  potrzeb  rozwojowych  dziecka  oraz  dokumentowanie  tych
obserwacji:
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5) Prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu:
a) Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

oraz  możliwości  psychofizycznych  dzieci,  w tym dzieci  szczególnie
uzdolnionych  oraz  zaplanowanie  sposobu  ich  zaspokajania,  w  tym:
obserwację  pedagogiczną  zakończoną  analizą  i  oceną  gotowości
dziecka  do  podjęcia  nauki  w  szkole  (diagnoza  przedszkolna),  z
początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w I
klasie szkoły podstawowej,

b) Rozpoznanie  zainteresowań  i  uzdolnień  dzieci,  w  tym  dzieci
szczególnie  uzdolnionych  oraz  zaplanowanie  wsparcia  związanego  z
rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień,

c) Informowanie  niezwłocznie  menagera  Domowego  Przedszkola  o
stwierdzonej  potrzebie  obcięcia  dziecko  pomocą  psychologiczno-
pedagogiczną ze względu na jego potrzeby rozwojowe lub edukacyjne;
uczestnictwo w pracach zespołu do udzielania pomocy psychologiczno-
pedagogicznej wychowankowi w Domowym Przedszkolu.

6) Współpraca  ze  specjalistami  świadczącymi  pomoc  psychologiczno-
pedagogiczną, opiekę logopedyczną i inną:

a) Kontakt  z  Poradnią  Psychologiczno-Pedagogiczną  w  przypadku
konieczności przeprowadzenia fachowych badań na wniosek rodziców
(prawnych opiekunów) dziecka lub innych osób,

b) Przeciwdziałanie  zaburzeniom  w  zachowaniu,  trudnościom
wychowawczym,  niepowodzeniom  oraz  kompensowanie  odchyleń
rozwojowych i rozwijanie zdolności,

c) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wspomagania
rozwoju dziecka.

§ 16

2. Do obowiązków pomocy nauczyciela Domowego Przedszkola należy:
1) Dokładna znajomość obiektu oraz  planu ewakuacji;
2) Spełnianie  czynności  obsługowych  i  opiekuńczych  w  stosunku  do

wychowanków  polecane  przez  nauczyciela  danego  oddziału  oraz  inne,
wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,

3) Pomaganie nauczycielowi w zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom w czasie
zajęć  w  Domowym  Przedszkolu  oraz  w  czasie  zajęć  poza  nim  z
uwzględnieniem obowiązkowych przepisów bezpieczeństwa i higieny,

4) Uczestniczenie  w  zajęciach  zespołowych  prowadzonych  przez  nauczyciela,
pomaganie  w ich organizacji, 

5) Pomoc w prowadzeniu zajęć, 
6) Wykonywanie  pomocy  do  zajęć:  temperowanie  kredek,  rozkładanie

materiałów do zajęć itp.
7) Pomoc w rozbieraniu i ubieraniu się dzieci,
8) Pomaganie przy wydawaniu posiłków,
9) Organizowanie  swojej  pracy  w  sposób  zabezpieczający  prawidłowe  i

terminowe wykonywanie obowiązków;
10) Schludny i estetyczny wygląd, taktowne zachowanie;
11) O  ile  nauczyciel  pozwoli  i  rodzice  zwrócą  się  z  pytaniem  może  udzielić

informacji rodzicom o dzieciach;
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12) Dbanie o estetyczny wygląd dzieci i ich bezpieczeństwo;
13) Wykazywanie gospodarczej troski o sprzęt i zabawki;
14) Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez menagera  wynikających  z

organizacji pracy przedszkola.

§ 17

3. Do obowiązków woźnej Domowego Przedszkola należy:
1) Utrzymanie w czystości powierzonych pomieszczeń i dbanie o należyty stan

sprzętu technicznego (mycie okien, lamperii, drzwi, czyszczenie i odkurzanie
wykładzin, mycie podłóg, mebli itp.)

2) Dbanie  o  powierzony  sprzęt,  poszanowanie  mienia  społecznego,  codzienne
sprzątanie sal zajęć oraz innych pomieszczeń, za które jest odpowiedzialna,

3) Codzienne odkurzanie mebli, sprzętu i zabawek znajdujących się w sali,
4) Dbanie o czystość zabawek, dokonywanie drobnych napraw sprzętu
5) Uzupełnianie braków w łazienkach (papier toaletowy, ręczniki, mydło),
6) Codzienne wynoszenie śmieci i odpadów,
7) Dbanie o czystość wokół Domowego Przedszkola,
8) Przestrzeganie podstawowych zasad i przepisów BHP,
9) Natychmiastowe  zgłoszenie  wszelkich  usterek  i  nieprawidłowości

stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia wychowanków lub pracowników
menagerowi,

10) Wykonywanie  innych  czynności  zleconych  przez  menagera  placówki  a
wynikających z organizacji pracy,

11) Przestrzeganie zakazu udzielania rodzicom wychowanków oraz innym osobom
informacji  dotyczących  dzieci,  a  w  razie  zaistnienia  sytuacji  kierowanie
zainteresowanych do nauczyciela lub menagera,

Rozdział VII
Zasady rekrutacji

§ 18

1. Dzieci  przyjmuje  się  do  Domowego  Przedszkola  po  przeprowadzeniu  wstępnej
rekrutacji.

2. Postępowanie  rekrutacyjne  nie  dotyczy  dzieci  kontynuujących  wychowanie
Domowym  Przedszkolne  oraz  nie  dotyczy  dzieci  przyjmowanych  do  Domowego
Przedszkola w trakcji roku przedszkolnego.

3. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku przedszkolnego decyduje menager.
4. Rekrutację w Domowym Przedszkolu prowadzi się w oparciu o zasadę powszechnej

dostępności.
5. Informacja o zapisach dzieci do Domowego Przedszkola „Duszek” ogłaszana może

być w formie:
    1) oferty wywieszonej w widocznym miejscu w punkcie,
    2) na stronie internetowej Parafii p.w. Ducha Świętego we Wrocławiu.

6. Podstawą przyjęcia dziecka do punktu jest podpisanie „Umowy o świadczeniu usług w
Domowym  Przedszkolu  Duszek”  zawarta  pomiędzy  rodzicami  (opiekunami
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prawnymi)  dziecka  a  przedstawicielem Domowego Przedszkola  „Duszek” zwanym
menagerem.

7. Do Domowego Przedszkola „Duszek” w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci
rodziców zameldowanych na terenie Gminy Miejskiej Wrocław.

8. W  miarę  wolnych  miejsc  do  Domowego  Przedszkola  „Duszek”  mogą  być
przyjmowane dzieci sukcesywnie w ciągu całego roku.

9. Do Domowego Przedszkola „Duszek” będą uczęszczać dzieci w wieku od 2,5 – 5 lat.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może przyjąć do przedszkola

dziecko, które ukończyło 2 lata.
11. Zasady  doboru  dzieci  mogą  być  zróżnicowane  i  uwzględniać  potrzeby,

zainteresowania i ich uzdolnienia.
12. W  zależności  od  ilości  dzieci  w  Domowym  przedszkolu  „Duszek”,  dzieci  będą

dzielone na grupy.
13. Liczba dzieci w grupie nie może przekraczać 25 osób.

Rozdział VIII
Wychowankowie Domowego Przedszkola

§ 19

1. Do Domowego Przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 2,5 do 5 lat. 
2. Dziecko w wieku powyżej 5 lat, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego,

może uczęszczać do Domowego Przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego
w  tym  roku  kalendarzowy,  w  którym  kończy  10  lat.  Orzeczenie  o  odroczeniu
obowiązku  szkolnego  wydaje  dyrektor  szkoły,  po  zasięgnięciu  opinii  poradni
psychologiczno-pedagogicznej.

3. Domowe Przedszkole zapewnia wychowankom prawo do właściwie zorganizowanego
procesu edukacyjnego, uwzględniając zasadę:

1) zaspakajania potrzeb dziecka,
2) aktywności,
3) indywidualności,
4) organizowania życia społecznego,
5) integracji.

4. Domowe Przedszkole stwarza warunki do:
1) pobytu dziecka w Domowym Przedszkolu zapewniając bezpieczeństwo,
2) właściwie  zorganizowanego  procesu  opiekuńczo-wychowawczo-

dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
3) ochrony  przed  wszelkimi  formami  wyrażania  przemocy  fizycznej  bądź

psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności zgodnie z Konwencją
Praw Dziecka,

4) życzliwego  i  podmiotowego  traktowania  w  procesie  dydaktyczno-
wychowawczym,

5) rozwoju u dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć,  uczuć w różnych formach
działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu,

6) wspierania działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności,
7) nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi osobami,
8) budowania pozytywnego obrazu własnego „ja”,

16



PROJEKT ORGANIZACYJNY DOMOWEGO PRZEDSZKOLA „DUSZEK’ WE WROCŁAWIU

9) identyfikowania  i  nazywania  różnych  stanów  emocjonalnych  oraz  radzenia
sobie  z  nimi  i  właściwego  reagowania  na  przejawy  emocji  innych  oraz
kontrolowanie zachowań,

10) wdrażania  zachowań  akceptowanych  społecznie,  wprowadzania  w  kulturę
bycia,

11) umożliwiania dziecku odkrywania  znaczenia  komunikowania  się w sposób
werbalny,

12) umożliwienia  zdobycia  doświadczeń  w  mówieniu,  słuchaniu  i  bycia
słuchanym,

13) tworzenia  okazji  do  wymiany  informacji,  dyskutowania  i  dochodzenia  do
kompromisu,

14) tworzenia  okazji  do  pełnienia  przez  dziecko  różnych  ról  w  układach
interpersonalnych ze zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie,

15) tworzenia okazji do wspólnego podejmowania i realizowania różnych zadań,
rozwiązywania problemów,

16) dostarczania  przykładów  i  doświadczanie  rozwiązywania  sytuacji
konfliktowych  na zasadzie kompromisu i akceptacji.

5. Dziecko ma obowiązek:
1) Przestrzegać  zasad  i  norm  społecznie  obowiązujących  w  Domowym

Przedszkolu,
2) Szanować godność osobistą rówieśników i dorosłych,
3) Przestrzegać umów dotyczących bezpieczeństwa i zdrowia,
4) Szanować zabawki, książki, pomoce dydaktyczne,
5) Wykonywać czynności samoobsługowe i porządkowe oraz pełnić dyżury na

miarę swoich możliwości,
6) Przebywanie na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze,
7) Dbać o higienę osobistą.

§ 20

1. Menager Domowego Przedszkola w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może podjąć
decyzję  o  skreśleniu  dziecka  z  listy  dzieci  uczęszczających  do  Domowego
Przedszkola w następujących przypadkach:

1) Niedostosowania  społecznego  dziecka  do  grupy  zagrażającego  zdrowiu  i
bezpieczeństwu  innych  dzieci  i  braku  możliwości  udzielenie  pomocy  w
ramach środków, jakimi dysponuje Domowe Przedszkole, przy czym decyzja
ta  podejmowana  jest  wspólnie  z  psychologiem  sprawującym  opiekę  nad
dzieckiem,

2) Uchylanie  się  rodziców  (prawnych  opiekunów)  od  współdziałania  z
nauczycielem oddziału w zakresie ustalania zasad jednolitego oddziaływania
wychowawczego,

3) Braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z
odmowy  podjęcia  współpracy  za  specjalistami  poradni  psychologiczno-
pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej,

4) Uchylania  się  rodziców  (prawnych  opiekunów)  od  wnoszenia  opłat  za
świadczenia  udzielane  przez  Domowe  Przedszkole,  po  uprzednim
bezskutecznym  wezwaniu  rodziców  (prawnych  opiekunów)  dziecka  do
zapłaty, w przypadku powstania zaległości wynoszącej trzykrotność opłaty za
te świadczenia,
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5) Miesięcznej  nieobecności  dziecka  w  Domowym  Przedszkolu  bez  podania
przyczyny lub nie zgłoszenia się dziecka do Domowego Przedszkola do 15
września bez podania przyczyn,

6) Na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów).
2. Skreślenie  dziecka  następuję  po  uprzednim,  pisemnym  powiadomieniu  rodziców

(prawnych opiekunów).
3. Nie  można  skreślić  z  listy  dziecka  objętego  rocznym  obowiązkiem  wychowania

przedszkolnego.
4. W  przypadku  wykreślenia  dziecka  objętego  rocznym  obowiązkiem  wychowania

przedszkolnego z powodów określonych w ust. 1, pkt. 4, dziecko kierowane jest z
urzędu do oddziału pięciogodzinnego, realizującego podstawę programową w szkole
lub w przedszkolu, o ile jest wolne miejsce w promieniu 3 km.

Rozdział IX
Prawa i obowiązki rodziców (prawnych opiekunów)

§ 21

1. Do podstawowych obowiązków rodziców (prawnych opiekunów) należy:
1) Przestrzeganie niniejszego Projektu Organizacyjnego,
2) Zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory, pomoc, odzież,
3) Przyprowadzanie  i  odbieranie  dziecka  z  domowego  Przedszkola,  lub  przez

upoważnioną przez nich osobę gwarantującą bezpieczeństwo dziecka,
4) Terminowe  uiszczanie  opłat  za  pobyt  dziecka  i  za  posiłki  w  Domowym

Przedszkolu,
5) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Domowym Przedszkolu,

niezwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.
2. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w

celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenie drogi jego
indywidualnego rozwoju.

3. Rodzice (prawni opiekunowie mają prawo) do:
1) Zapoznania się z koncepcją pracy Domowego Przedszkola, rocznym planem

plecy placówki,  planami pracy poszczególnych oddziałów oraz zadaniami  z
nich wynikającymi,

2) Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
3) Uzyskiwania  porad  i  wskazówek  od  nauczycieli,  pedagoga,  psychologa  w

rozpoznawaniu  przyczyn  trudności  wychowawczych  oraz  doborze  metod
udzielania dziecku pomocy,

4) Wyrażania  i  przekazywania  nauczycielowi  oraz  menagerowi  wniosków  z
pracy Domowego Przedszkola,

4. Spotkania  z  rodzicami  (prawnymi  opiekunami)  w  celu  wymiany  informacji  oraz
dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są prowadzone na bieżąco.

5. Forma współpracy przedszkola z rodzicami (prawnymi opiekunami):
1) Zebranie grupowe,
2) Konsultacje  i  rozmowy indywidualne  z  nauczycielem,  pomocą  nauczyciela,

psychologiem, menagerem,
3) Kącik dla rodziców (prawnych opiekunów),
4) Zajęcia otwarte – uroczystości przedszkolne,
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5) Konkursy rodzinne.

Rozdział X
Postanowienia końcowe

§ 22

1. Domowe Przedszkole  prowadzi  i  przechowuje dokumentację  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.

2. Projekt  organizacyjny  obowiązuje  w  równym  stopniu  wszystkich  członków
społeczności  Domowego  Przedszkola  –  dzieci,  nauczycieli,  rodziców  (prawnych
opiekunów), pracowników.

3. Do zmian w projekcie organizacyjnym uprawnieni są:
1) Organ prowadzący
2) Menager
3) Co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

4. Dla  zapewnienia  znajomości  Projektu  Organizacyjnego  przez  wszystkich
zainteresowanych  ustala  się  udostępnienia  zainteresowanym  dokumentu  przez
menagera Domowego Przedszkola.

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
6. Statut został uchwalony dnia……………
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