
Str. 1 / 10 

STATUT 
 

PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO 

W CIESZYNIE 



STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE 

Str. 2 / 10 

ROZDZIAŁ I  
Nazwa, typ i cel Przedszkola 

§1 

Przedszkole posiada nazwę: Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie, 

z siedzibą w Cieszynie, Plac Kościelny 1. 

§2 

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego, zwane w dalszej części Statutu 

„Przedszkolem”, jest niepubliczną placówką, w której cykl nauczania może trwać 4 lata. 

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 7 lat. Dziecko, któremu odroczono 

rozpoczęcie nauki w szkole, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 10 lat. 

§3  

Celem Przedszkola jest wszechstronne wykształcenie oraz wychowanie człowieka 

w oparciu o zasady etyki i protestancki etos pracy. 

§4  

Przedszkole zapewnia dzieciom pełny rozwój umysłowy, moralno-emocjonalny oraz 

fizyczny w warunkach poszanowania ich godności osobistej, wolności światopoglądowej 

i wyznaniowej. Przedszkole tworzy możliwość rozwijania talentów i zainteresowań na 

zajęciach dodatkowych. Oddziały będą liczyły nie więcej niż 20 dzieci. 

§5 

 Przedszkole realizuje programy nauczania uwzględniające podstawy programowe (cele 

i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz w przepisach wydanych na jej 

podstawie), w szczególności: 

1.  wspomaga indywidualny rozwój dzieci, 
2.  współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu dziecka, 
3.  sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb, 
4.  współdziała w przygotowaniu dzieci do nauki w szkole, 
5.  udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
6.  w przedszkolu prowadzone będą lekcje religii (nauka religii prowadzona jest na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami), 
7.  przedszkole w ramach możliwości zapewnia opiekę dzieciom 

niepełnosprawnym, 
8.  w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki, 

dzieci mają zapewnioną opiekę ze strony nauczyciela, 
9.  dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane przez osobę dorosłą – 

rodziców, opiekunów bądź osobę upoważnioną zapewniającą dziecku pełne 
bezpieczeństwo.  



STATUT PRZEDSZKOLA TOWARZYSTWA EWANGELICKIEGO W CIESZYNIE 

Str. 3 / 10 

§6 

Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone dla przedszkoli 

publicznych. 
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ROZDZIAŁ II  
Prowadzenie Przedszkola 

§7  

Przedszkole prowadzi Towarzystwo Ewangelickie w Cieszynie, posiadające osobowość 

prawną oraz statutowy zapis umożliwiający prowadzenie szkół i oddziałów 

przedszkolnych. 
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ROZDZIAŁ III  
Organy Przedszkola oraz ich zadania 

§8  

Organami Przedszkola są: Dyrektor Przedszkola, Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

§9  

Do kompetencji i zadań Towarzystwa Ewangelickiego należy: 

1.  nadanie Statutu Przedszkola oraz jego nowelizacja, 
2.  powoływanie i odwoływanie Dyrektora Przedszkola, 
3.  ustalanie wysokości czesnego i innych opłat, 
4.  ustalanie zasad wynagradzania pracowników Przedszkola, 
5.  zatwierdzanie arkusza organizacyjnego Przedszkola, 
6.  zatwierdzanie planów finansowych Przedszkola, 
7.  hospitowanie zajęć przez upoważnione przez Zarząd osoby, 
8.  rozstrzyganie sporów pomiędzy pozostałymi organami Przedszkola, 
9.  podjęcie decyzji o likwidacji Przedszkola. 

§10 

Do obowiązków Dyrektora należy: 

1.  kierowanie całokształtem działalności Przedszkola i reprezentowanie go na 
zewnątrz, 

2.  zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
Przedszkola, 

3.  opracowanie dokumentów programowo-organizacyjnych Przedszkola, 
a w szczególności arkusza organizacyjnego, rocznego planu pracy, tygodniowego 
rozkładu zajęć, 

4.  opracowanie planów finansowych Przedszkola, 
5.  organizowanie i kierowanie pracą Rady Pedagogicznej, 
6.  przydzielanie obowiązków dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, 
7.  okresowa ocena nauczycieli, 
8.  pełnienie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, 
9.  sprawowanie opieki nad dziećmi oraz zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 

pracy i nauki, 
10.  współdziałanie z rodzicami wychowanków, 
11.  prowadzenie dokumentacji pracowniczej, 
12.  współdziałanie z Radą Rodziców. 

§11 

Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy nauczyciele bez względu na wymiar czasu pracy 

i rodzaj zawartej umowy. Rada Pedagogiczna działa poprzez uchwalony przez siebie 

regulamin, podlegający zatwierdzeniu przez Dyrektora Przedszkola. Rada Pedagogiczna 

jest organem doradczym i opiniodawczym dla Dyrektora Przedszkola. 

Do kompetencji Rady Pedagogicznej w szczególności należy: 

1.  opiniowanie planów pracy Przedszkola, w tym planu finansowego, wnoszonych 
przez Dyrektora, 
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2.  opiniowanie arkusza organizacyjnego Przedszkola oraz tygodniowego rozkładu 
zajęć, 

3.  wnioskowanie do Zarządu Towarzystwa Ewangelickiego o wprowadzanie zmian 
do Statutu Przedszkola. 

§12 

W przedszkolu może działać Rada Rodziców, będąca reprezentacją rodziców. Zasady 

tworzenia Rady Rodziców, a także regulamin jej pracy uchwala ogół rodziców. Rada 

Rodziców wspiera działalność statutową Przedszkola. Może występować do Zarządu 

Towarzystwa Ewangelickiego, Dyrektora Przedszkola oraz Rady Pedagogicznej 

z wnioskami i opiniami dotyczącymi spraw Przedszkola. 
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ROZDZIAŁ IV  
Organizacja Przedszkola 

§13 

Rok szkolny w przedszkolu zaczyna się i kończy zgodnie z ustaleniami MEN podanymi 

w komunikacie o organizacji roku szkolnego. Dniami wolnymi od pracy są dni ustawowo 

wolne od pracy i wakacje z uwzględnieniem dyżuru wakacyjnego. 

§14 

Przedszkole prowadzi swą działalność przez cały rok, z wyjątkiem przerw ustalonych 

przez organ prowadzący. 

1.  termin przerw Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, 
2.  dzienny czas pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora, 
3.  Przedszkole prowadzi działalność codziennie w godz. 6.30 – 17.00, 
4.  Przedszkole jest odpłatne. O wysokości czesnego decyduje Zarząd TE. Rodzice 

wpłacają czesne do 10-tego dnia każdego miesiąca. 

§15 

Dzienny czas pracy Przedszkola może być zmieniony w ciągu roku w zależności od 

sezonowo zmiennych warunków środowiska i jego potrzeb. 

§16 

Zasady korzystania z wyżywienia: 

1.  dziecko ma prawo do korzystania z wyżywienia w postaci dwóch lub trzech 
posiłków dziennie, 

2.  nauczyciele oraz pracownicy Przedszkola mogą korzystać z posiłków 
przygotowanych przez Przedszkole, wnosząc opłaty zgodnie z kalkulacją 
posiłków w placówce. 

§17 

Szczegółową organizację nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz 

organizacyjny Przedszkola, opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem Ramowego 

Planu nauczania, do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacyjny zatwierdza Zarząd 

Towarzystwa Ewangelickiego do 30 maja każdego roku. Arkusz organizacyjny 

Przedszkola określa liczbę pracowników oraz liczbę godzin w oddziałach. 

§18 

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Dyrektor Przedszkola 

przygotowuje i ustala tygodniowy rozkład zajęć. 

§19 

Podstawową formą pracy Przedszkola są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze 

dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 

minut. 
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§20 

Praca wychowawczo-dydaktyczna organizowana jest na podstawie Programu 

Wychowania zatwierdzonego przez Radę Pedagogiczną Przedszkola. 

§21. 

W Przedszkolu w ramach zajęć prowadzone będą zajęcia dodatkowe. Czas zajęć 

dostosowany do możliwości każdej grupy wiekowej. Zajęcia te będą dokumentowane 

w dziennikach każdej grupy: 

1.  z dziećmi 3-letnimi – 10-15 minut 
2.  z dziećmi 4-letnimi – 15-20 minut 
3.  z dziećmi 5-letnimi – 20-25 minut 
4.  z dziećmi 6-letnimi – 25-30 minut 

§22 

Przedszkole będzie placówką liczącą 5 oddziałów. 
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ROZDZIAŁ V  
Prawa i obowiązki pracowników oraz dzieci 

§23 

Wymiar czasu pracy oraz wynagrodzenia pracowników określa Regulamin 

Wynagradzania Pracowników Przedszkola. 

§24 

Przyjęcia dzieci dokonuje Dyrektor Przedszkola na podstawie wniosku złożonego przez 

rodziców. Rekrutację dzieci do przedszkola na nowy rok szkolny przeprowadza 

Dyrektor w określonym przez niego terminie oraz przez cały rok szkolny w miarę 

posiadania miejsc i potrzeb rodziców. 

§25 

Dziecko może być skreślone z listy wychowanków: 

1.  gdy nieobecność jest dłuższa niż 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona, 
2.  gdy rodzice nie wnoszą opłat przez 2 miesiące, 
3.  gdy jego zachowanie zagraża bezpieczeństwu innych dzieci (decyzję podejmuje 

Dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej). 

§26 

W Przedszkolu przestrzegane są prawa człowieka – dziecka, wynikające z Konwencji 

Praw Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r., Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 

1991 r., Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 stycznia 2002 r., 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. 

§27 

Przedszkole korzysta z nieruchomości i majątku trwałego oddanego do dyspozycji przez 

Towarzystwo Ewangelickie. Za powierzony majątek jest odpowiedzialny Dyrektor 

Przedszkola. Elementy składowe majątku są ujęte w książce inwentarzowej. 

§28 

Środki finansowe na działalność Przedszkola uzyskiwane przez organ prowadzący  

pochodzą z : 

1.  wpływów z wpłat czesnego, 
2.  dotacji z budżetu gminy zgodnie z art.90 ustawy o systemie oświaty, 
3.  darowizn, spadków, zapisów. 
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ROZDZIAŁ VI  
Przepisy końcowe 

§29 

Przedszkole używa pieczęci: 

Przedszkole Towarzystwa Ewangelickiego w Cieszynie 

Plac Kościelny 1 

43-400 Cieszyn 

tel. 33 852 11 41 

§30 

Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, a w szczególności dzienniki, księgę 

protokołów Rady Pedagogicznej, rejestr dzieci, kronikę przedszkola. 

§31 

We wszystkich sprawach nie objętych niniejszym Statutem decyduje Zarząd 

Towarzystwa Ewangelickiego 

 

 

 

 

 

Podstawa Prawna: 

Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 95) 

z późniejszymi zmianami. 

 

Niniejszy Statut został zatwierdzony ze zmianami i wchodzi w życie z dniem 

27.05.2010 r. 

 

Cieszyn, 27.05.2010 r. 

 


