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 Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Punkt  Przedszkolny  nosi  nazwę:  Niepubliczny  Terapeutyczny  Punkt  Przedszkolny  Polskiego

Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło  w Giżycku, zwany dalej

Punktem Przedszkolnym.

2. Punkt Przedszkolny ma siedzibę w Giżycku, ul. Dąbrowskiego 15.

3. Punkt Przedszkolny może  prowadzić  swoją działalność także na ul. Moniuszki 24.

4. Punkt Przedszkolny przeznaczony jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu

umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi,   z   autyzmem

w tym z zespołem Aspergera.

5. Organem  prowadzącym  jest  Polskie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób   z  Niepełnosprawnością

Intelektualną Koło  w Giżycku,  11-500 Giżycko,  ul.  Dąbrowskiego 15,  zwane dalej  PSONI Koło

w Giżycku.

6. Nadzór  pedagogiczny  nad  Punktem  Przedszkolnym  sprawuje  Warmińsko  –  Mazurski  Kurator

Oświaty w Olsztynie.

7. Punkt Przedszkolny używa pieczęci następującej treści:

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Polskiego Stowarzyszenia

na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło  w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 15

11-500 Giżycko

NIP: 835 17 07 131

8. Punkt Przedszkolny ma również prawo posługiwania się pieczęciami organu prowadzącego.

9. Dopuszcza  się  używanie   nazw  skróconych  :  NTPP  –  Niepubliczny  Terapeutyczny  Punkt

Przedszkolny  oraz  PSONI   Giżycko-  Polskie  Stowarzyszenie  na  rzecz  Osób

z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło  w Giżycku oraz nazwę w brzmieniu :  Niepubliczny

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny PSONI  Giżycko.

§ 2

1. Punkt Przedszkolny czynny jest codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00  do 14.00,

z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw przez Dyrektora.

2. Od  godz.  8.00  do  godz.  9.00  i  od  14.00  do  15.00  jest  zorganizowany  w  Punkcie  dyżur

zapewniający  opiekę  nad  dzieckiem  w  przypadku  konieczności  pozostawienia

go  w placówce. 

3. Rok szkolny rozpoczyna się 1 września  każdego roku, a kończy 31 sierpnia następnego roku. 

4. W  okresie  wakacyjnych  w  Puncie  przedszkolnym  prowadzone  są  zajęcia  opiekuńczo-

wychowawcze.
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5. Koszty działalności Punktu pokrywane są:

1) z dotacji;

2) z darowizn.

6. W Punkcie , na prośbę rodziców, organizuje się catering w formie obiadów.

7. Czas pobytu dziecka  w Punkcie Przedszkolnym wynosi 5 godzin dziennie.

Rozdział II

CELE I ZADANIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 3

1. Punkt  Przedszkolny  realizuje  cele  i  zadania  określone  w  ustawie  o  systemie  oświaty

z dnia  7 września 1991r. oraz przepisach wykonawczych. 

2. Punkt  Przedszkolny  realizuje  podstawę  programową  określoną   przez  Ministerstwo  Edukacji

i  Nauki.

3. Celem działalności Punktu jest w szczególności:

1) wspomaganie  i  ukierunkowanie  rozwoju  dziecka  zgodnie  z  jego  potencjałem  i  możliwościami

rozwojowymi; 

2) udzielanie  pomocy  specjalistycznej:  pedagogicznej,  psychologicznej,  logopedycznej,

fizjoterapeutycznej – w zależności od potrzeb dziecka;

3) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów;

4) kształtowanie  i  rozwijanie  zainteresowań  dziecka,  poszerzanie  jego  wiedzy  o  najbliższym

otoczeniu;

5) współdziałanie  z  rodzicami  w  celu  ujednolicenia  oddziaływań  terapeutycznych

i wychowawczych; 

6) wspomaganie  dziecka  w  zdobywaniu  wiedzy  i  umiejętności,  niezbędnych

do podjęcia nauki w szkole; 

7) umożliwienie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, kształtowanie i  rozwijanie

uzdolnień i zainteresowań;

8) rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i kulturowej.

4. Wynikające z  celów zadania,  Punkt  Przedszkolny realizuje  w ramach następujących obszarów

edukacyjnych:

1) kształtowanie umiejętności społecznych;

2) kształtowanie czynności samoobsługowych;

3) wspomaganie rozwoju mowy; 

4) wspieraniu  dzieci  w  rozwijaniu  czynności  intelektualnych,  które  stosują

w poznawaniu i rozumieniu siebie i otoczenia;

5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej;

6) wdrażanie dzieci do dbałości do o bezpieczeństwo swoje i innych;

7) wychowanie przez sztukę – teatr, muzyka, plastyka, taniec;

8) wspomaganie rozwoju dziecka poprzez zabawy konstrukcyjne;
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9) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;

10)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;

11)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;

12)wychowanie rodzinne, obywatelskie, patriotyczne;

13)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.

5. Działania  wychowawczo-dydaktyczne  nauczyciela  opierają  się  na  przekładaniu  zadań

programowych  na  zadania  rozwojowe  dla  poszczególnych  dzieci,  w  oparciu  o  obserwację

i diagnozę psychologiczno – pedagogiczną.  

6. Praca  wychowawczo  -  dydaktyczna  i  opiekuńcza  w  Punkcie  Przedszkolnym prowadzona  jest

na podstawie programu wychowania przedszkolnego:

1) programu wybranego przez nauczyciela z wykazu programów opracowanych przez MEiN;

2) programu autorskiego opracowanego przez nauczycieli  punktu przedszkolnego, zatwierdzonego

w trybie przewidzianym przepisami prawa;

3) programu opracowanego przez nauczycieli punktu przedszkolnego;

4) programów zajęć dodatkowych i terapeutycznych.

Rozdział III

ORGANY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO i  ICH KOMPETENCJE

§ 4

1. Organami Punktu Przedszkolnego są: 

1) Dyrektor;

2) Rada Pedagogiczna.

2. Wymienione w ustępie 1. organy działają w oparciu o Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

3.  Organy  Punktu  Przedszkolnego  współpracują  ze  sobą  wspierając  swoją  działalność

na rzecz dzieci oraz promując placówkę.

§ 5

1. Dyrektora Punktu zatrudnia Zarząd PSONI Koło w Giżycku. 

2. Zakres obowiązków Dyrektora określa Zarząd PSONI Koło w Giżycku. 

3. Dyrektor odpowiada za politykę  personalną Punktu Przedszkolnego.

4. Dyrektor jest bezpośrednim przełożonym pracowników zatrudnionych w Punkcie Przedszkolnym.

5. Dyrektor określa zakres czynności i  odpowiedzialności pracowników Punktu Przedszkolnego.

6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

1) organizowanie pracy oraz kierowanie bieżącą działalnością Punktu Przedszkolnego;

2) realizowanie uchwał Zarządu PSONI Koło w Giżycku;

3) kierowanie pracami Rady Pedagogicznej;

4) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej;

5) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Punkt

Przedszkolny;
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6) dbanie  o  atmosferę  twórczej  współpracy,  równości  i  wzajemnego  szacunku  pomiędzy

nauczycielami i innymi pracownikami, rodzicami i osobami niepełnosprawnymi;

7) przestrzeganie przepisów bhp i p. poż.;

8) współpraca z innymi organami Punktu Przedszkolnego; 

9) prowadzenie  ewidencji  dzieci  pięcioletnich  oraz  do  końca  września  powiadamianie  dyrektorów

szkół w obwodzie zameldowania dziecka o spełnianiu przez dziecko obowiązku przedszkolnego

w tutejszym Punkcie;

10)wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

7. Dyrektor  ściśle  współpracuje  z  Zarządem  PSONI  Koło  w  Giżycku  i  księgowością

w zakresie realizacji zadań Punktu Przedszkolnego oraz prawidłowej gospodarki finansowej. 

§ 6

1. Rada  Pedagogiczna  jest  stałym,  kolegialnym  organem  Punktu,  powołanym

do  wielospecjalistycznego  i  kompleksowego  rozważania,  opracowywania  i  rozstrzygania,  

w  granicach  kompetencji,  spraw  diagnostycznych,  programowych,  terapeutycznych,

wychowawczych, metodycznych i organizacyjnych.

2. Radę Pedagogiczną powołuje i kieruje jej działalnością Dyrektor Punktu Przedszkolnego.

3. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor, nauczyciele, specjaliści, opiekunowie zatrudnieni

w Punkcie Przedszkolnym.

4. Szczegółowe zadania Rady Pedagogicznej określa Regulamin działalności Rady Pedagogicznej

opracowany przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd PSONI Koło  w Giżycku. 

§ 7

1. Organy Punktu Przedszkolnego mają prawo do swobodnego działania  i  podejmowania uchwał

w ramach swoich kompetencji.

2. Przepływ  informacji  pomiędzy  organami  Punktu  o  podejmowanych  i  planowanych  działaniach

lub decyzjach odbywa się poprzez:

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów;

2) zebrania Rady Pedagogicznej.

3. Współdziałanie organów ma na celu stwarzanie jak najlepszych warunków rozwoju uczniom oraz

podnoszenie poziomu pracy Punktu.

Rozdział IV

ORGANIZACJA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 8

1. Liczba miejsc organizacyjnych w Punkcie Przedszkolnym wynosi 25.
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2. Podstawową  jednostką  organizacyjną  punktu  przedszkolnego  jest  oddział  obejmujący  dzieci

w  zbliżonym  wieku,  o  podobnym  poziomie  funkcjonowania  z  uwzględnieniem  ich  potrzeb

i możliwości, stopnia i rodzaju niepełnosprawności. 

3. Dyrektor  placówki powierza każdy oddział  opiece dydaktyczno – wychowawczej nauczycielowi-

wychowawcy i nauczycielowi wspomagającemu lub opiekunowi.

4. Liczba dzieci w oddziale wynosi  od 2 do  6. 

5. Dziecko  w  Punkcie  Przedszkolnym  może  przebywać  5  godzin  dziennie,

z uwzględnieniem –  § 2, ust.2.

6. W  Punkcie  mogą  być  tworzone  oddziały  realizujące  roczne  obowiązkowe  przygotowanie

przedszkolne. 

7. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa ,,Arkusz

organizacji Punktu Przedszkolnego opracowany przez Dyrektora Punktu.

8. Arkusz organizacyjny zatwierdza organ prowadzący. 

9. Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia  ustalany przez Dyrektora placówki. 

10.Na  podstawie  ramowego  rozkładu  dnia  nauczyciel,  któremu  powierzono  opiekę  nad  danym

oddziałem, ustala szczegółowy rozkład dnia uwzględniając:

1) potrzeby i zainteresowania dzieci;

2) właściwą proporcję  czasową między formami zorganizowanymi przez nauczyciela,  a swobodną

działalnością dzieci;

3) czas zajęć odbywających się na powietrzu;

4) czas zajęć terapeutycznych.

11.Czas trwania zajęć prowadzonych w Punkcie, a w szczególności zajęć terapeutycznych, powinien

być dostosowany do indywidualnych możliwości rozwojowych ucznia. 

12.Sposoby dokumentowania zajęć określają odrębne przepisy.

13.Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół terapeutyczny, którego 

zadaniem jest  opracowanie Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego.

§ 9

2) Punkt Przedszkolny może organizować wycieczki i inne wyjazdy z uwzględnieniem      

   obowiązujących przepisów w tym zakresie. Program wycieczki winien być dostosowany    

   do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.

 2. Program wycieczki, listę uczestników, imię i nazwisko kierownika oraz liczbę opiekunów

    zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza Dyrektor Punktu Przedszkolnego.

§ 10

1. Dzieci  są  przyprowadzane i  odbierane  przez  rodziców,  bądź  inne osoby dorosłe  upoważnione

przez rodziców.
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2. Rodzice  przejmują  pełną  odpowiedzialność  prawną   za  bezpieczeństwo  dziecka  odbieranego

z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

3. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy

stan  osoby  odbierającej  dziecko  będzie  wskazywał,  że  nie  może  ona  zapewnić  dziecku

bezpieczeństwa np.  istnieje  podejrzenie,  że ta  osoba jest  pod wpływem alkoholu  lub  środków

odurzających;  każdej  odmowie  wydania  dziecka  nauczyciel  niezwłocznie  informuje  Dyrektora

Punktu Przedszkolnego. 

4. Rodzice są zobowiązani do odbioru dziecka do czasu zamknięcia Punktu Przedszkolnego. Jeżeli

tego nie uczynią nauczyciel, po sporządzeniu notatki, powiadomieniu policji  i Dyrektora podejmuje

działanie odpowiednie do otrzymanych od wymienionych podmiotów instrukcji.

5. Do Punktu Przedszkolnego nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka

w  czasie  pobytu  dziecka  w  przedszkolu  rodzic  jest  zobowiązany  do  odebrania  dziecka

niezwłocznie po powiadomieniu go przez nauczyciela.

6. Zasady postępowania w przypadku dzieci  dowożonych transportem własnym PSONI  reguluje

Procedura postępowania w czasie wsiadania  i wysiadania uczestników transportu.

Rozdział V

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

§ 11

1. Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania, kształcenia dzieci.

2. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

1) współpraca z nauczycielami na rzecz wspierania rozwoju dziecka;

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce;

3) przyprowadzanie  do  Punktu  dziecka,  którego  stan  zdrowia  nie  stanowi  zagrożenia

dla innych zdrowego;

4) informowanie  o  przyczynach  nieobecności  dziecka  w  Punkcie  Przedszkolnym,  zatruciach

pokarmowych i chorobach zakaźnych;

5) przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie  Punktu Przedszkolnego.

3. Rodzice mają prawo do:

1) znajomości zadań wynikających z planu rocznego Punktu;

2) uzyskiwania na bieżąco informacji na temat funkcjonowania dziecka, jego zachowania i rozwoju,

poprzez  zajęcia  otwarte  dla  rodziców,  uroczystości  przedszkolne,  7potkania  Dyrektorem,

nauczycielami, terapeutami; 

3) przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki.

4. Punkt Przedszkolny organizuje następujące formy współpracy z rodzicami : 

1) zebrania grupowe; 
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2) informacje przekazywane za pomocą e-dziennika- moduł Wiadomości i Ogłoszenia;

3) konsultacje i rozmowy indywidualne z nauczycielem, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania;

4) zajęcia otwarte;

5) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców takie jak warsztaty, porady, konsultacje

prowadzone przez nauczycieli lub specjalistów; 

6) uroczystości i spotkania okolicznościowe – według kalendarza imprez;

7) festyny rodzinne. 

5. W Punkcie  Przedszkolnym obowiązują  zasady pracy  będące  podstawą  sprzyjającej  wszystkim

podmiotom atmosfery: 

1) dłuższe rozmowy dotyczące rozwoju dziecka mogą nastąpić po uprzednim uzgodnieniu terminu; 

2) w pilnych i zasadnych przypadkach umożliwia się spotkania bez uzgodnienia terminu –jednakże nie

może to ograniczać nauczycielowi możliwości sprawowania opieki nad dziećmi w grupie; 

3) wszelkie uwagi dotyczące pracy personelu oraz organizacji należy zgłaszać bezpośrednio organowi

prowadzącemu Punkt Przedszkolny. 

§ 12

Między organami Punktu Przedszkolnego ustala się następujący tryb rozwiązywania sporów: 

1.  Dyrektor  oraz  nauczyciele  (Rada  Pedagogiczna)  powinni  dążyć  do  polubownego  załatwienia

sporów w toku:

1)  indywidualnych rozmów;

2) nadzwyczajnego posiedzenia Rady Pedagogicznej zwołanej na wniosek Dyrektora;

3) mediacji z udziałem organu sprawującego nadzór pedagogiczny. 

2. Ewentualne spory z rodzicami należy rozwiązywać poprzez: 

1) indywidualną rozmowę nauczyciela z rodzicami; 

2) indywidualną rozmowę nauczyciela z rodzicami w obecności Dyrektora; 

3) indywidualną rozmowę Dyrektora lub specjalisty ds. nadzoru z rodzicami.

Rozdział VI

ZAKRES ZADAŃ NAUCZYCIELI I INNYCH PRACOWNIKÓW  PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 13

Do realizacji zadań i celów, w Punkcie zatrudnieni są:

1)  nauczyciele-wychowawcy, nauczyciele współorganizujący proces dydaktyczny;
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2)  inni specjaliści: fizjoterapeuta, logopeda, psycholog;

3) kadra pomocnicza: opiekun, pielęgniarka;

4) pracownicy administracyjni i obsługa.

§ 14

W Punkcie Przedszkolnym zatrudnia się specjalistę do spraw nadzoru pedagogicznego,

odpowiedzialnego za nadzór pedagogiczny i awans zawodowy nauczycieli.

§ 15

Zadania nauczycieli i innych pracowników określają zakresy obowiązków opracowane

przez Dyrektora  Punktu Przedszkolnego.                                                                 

§ 16

Pracownicy pedagogiczni  Punktu Przedszkolnego i inni specjaliści zobowiązani są do: 

1) przestrzegania Statutu Punktu Przedszkolnego;

2) przestrzegania i realizowania uchwał Rady Pedagogicznej; 

3) zachowania tajemnicy obrad Rady Pedagogicznej; 

4) składania  przed Radą Pedagogiczną sprawozdań z wykonania przydzielonych obowiązków- co

najmniej 2 razy w roku; 

5) przestrzegania przepisów bhp i p.poż. i uczestnictwa w szkoleniu bhp i p.poż;

6) ścisłej  współpracy  z  rodzicami  i  opiekunami  prawnymi  dziecka  w  sprawach  edukacyjnych,

wychowawczych i opiekuńczych; 

7) współpracy  z  innymi  pracownikami  Punktu  w  celu  wspierania  wszechstronnego  rozwoju

wychowanków; 

8) podnoszenia swej wiedzy ogólnej i zawodowej;

9) wykorzystywania  w  pracy  środków  edukacyjnych,  ciągłego  wzbogacania  sal   lekcyjnych

i  pracowni w środki dydaktyczne i inne wyposażenie; 

10) przejawianie troski  o powierzony sprzęt,  środki  dydaktyczne, urządzenia i  materiały niezbędne

do nauczania przedmiotu oraz realizacji innych zajęć wychowawczych  opiekuńczych, troska o wystrój

i estetykę sal lekcyjnych;

11) bieżącego zapoznawania się z aktami prawnymi oraz dokumentami wewnętrznymi regulującymi

pracę Punktu;

12)  prowadzenia  ustalonej  odrębnymi  przepisami  prawnymi  dokumentacji  pracy  związanej

z realizacją zadań dydaktyczno-wychowawczych lub wychowawczo-opiekuńczych.

§ 17

1.Nauczyciel  Punktu  Przedszkolnego  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczą  i  opiekuńczą

zgodnie z programami nauczania, odpowiada za jakość  i wyniki tej pracy.

 2. Do zakresu zadań każdego nauczyciela należy:
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1) współdziałanie z rodzicami wychowanków w sprawach wychowania i nauczania dzieci,

2) planowanie  i  prowadzenie  pracy  wychowawczo  –  dydaktycznej  zgodnie

z obowiązującym programem oraz odpowiedzialność za jej jakość;

3) współpraca  ze  specjalistami  świadczącymi  pomoc  psychologiczno-  pedagogiczną,  opiekę

zdrowotną i inną w zależności od potrzeb swoich wychowanków;

4) planowanie  własnego  rozwoju  zawodowego  -  systematyczne  podnoszenie  swoich  kwalifikacji,

zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego;

5) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych, w tym o estetykę pomieszczeń;

6) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej;

7) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze wychowawczo – dydaktycznym, kulturalnym lub

rekreacyjno – sportowym;

8)  realizowanie innych zadań zalecanych przez Dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności

Punktu.

3.Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:

1) bezpieczeństwo,  zdrowie  i  życie  powierzonych  mu  dzieci  podczas  pobytu  w  Punkcie

Przedszkolnym i poza jego terenem;

2) jakość tworzonych warunków wspomagających rozwój dzieci;

3) jakość  planowania  i  prowadzenia  pracy  wychowawczo  -  dydaktycznej  oraz  obserwacji

pedagogicznej.

§ 18

1. Do zadań  psychologa w punkcie przedszkolnym należy: 

1)  prowadzenie  badań  i  działań  diagnostycznych  dzieci,  w  tym  diagnozowanie,  indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia

mocnych  stron,  predyspozycji,  zainteresowań  i  uzdolnień  dzieci,  oraz  przyczyn  niepowodzeń

edukacyjnych lub trudności  w funkcjonowaniu  dzieci,  w tym barier  i  ograniczeń  utrudniających

funkcjonowanie dziecka; 

2)  diagnozowanie  sytuacji  wychowawczych  w  punkcie  przedszkolnym,  w  celu  rozwiązywania

problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo

dziecka w życiu placówki; 

3)  udzielanie  dzieciom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  w  formach  odpowiednich

do rozpoznanych potrzeb; 

4)  podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

5)  minimalizowanie  skutków  zaburzeń  rozwojowych,  zapobieganie  zaburzeniom  zachowania  oraz

inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci; 

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 
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7)  pomoc  rodzicom  i  nauczycielom  w  rozpoznawaniu  i  rozwijaniu  indywidualnych  możliwości,

predyspozycji i uzdolnień dzieci; 

8)  wspieranie  nauczycieli  i  innych  specjalistów  w:  rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych

stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie

dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki; udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Do zadań logopedy należy: 

1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu

mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci; 

2)  prowadzenie  zajęć  logopedycznych  dla  dzieci  oraz  porad  i  konsultacji  dla  rodziców

i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń; 

3)  podejmowanie  działań  profilaktycznych  zapobiegających  powstawaniu  zaburzeń  komunikacji

językowej we współpracy z rodzicami dzieci; 

4)  wspieranie  nauczycieli  i  innych  specjalistów  w:  rozpoznawaniu  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych

stron predyspozycji,  zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych

lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie

dziecka i jego uczestnictwo w życiu placówki, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

3. Do zadań fizjoterapeuty należy:

1) diagnoza rozwoju ruchowego ucznia; 

2) współpraca z nauczycielem i innymi specjalistami w procesie opracowywania wielospecjalistycznej

diagnozy  funkcjonalnej  ucznia  oraz  indywidualnych  programów  IPET  w  obszarze  rozwoju

ruchowego, uwzględniając realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia

specjalnego bądź orzeczenia o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych;

3)  realizacja  indywidualnych  programów IPET w obszarze  rozwoju  ruchowego  poprzez:  działania

fizjoterapeutyczne indywidualne, grupowe oraz wykonywanie zabiegów fizykoterapeutycznych; 

4) współpraca z rodziną ucznia  w realizacji  indywidualnych programów IPET w obszarze rozwoju

ruchowego  oraz  pomoc  doradcza  w  organizowaniu  warunków  do  realizacji  rehabilitacji  w

środowisku domowym; 

5)  pomoc  doradcza  dla  nauczycieli,  innych  specjalistów w organizowaniu  warunków do  realizacji

zadań edukacyjnych, terapeutycznych w szkole; 

6)  uczestnictwo  w  spotkaniach  zespołów,  dzielenie  się  spostrzeżeniami  dotyczącymi  pracy

z uczniem i realizacji programu; 
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7) prowadzenie dokumentacji swojej działalności zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami. 

§ 19

1. W Punkcie Przedszkolnym mogą być zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni. 

2. Pracownicy niepedagogiczni mają obowiązek dbać o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci

 w czasie zajęć poprzez: 

1)  zabezpieczenie  własnego  stanowiska  (miejsca  pracy)  oraz  sprzętu  i  narzędzi  niezbędnych  do

wykonywania pracy, przed nieuprawnionym dostępem lub użyciem przez dzieci; 

2) reagowanie na wszelkie niewłaściwe, a w szczególności zagrażające bezpieczeństwu, zachowania

dzieci; 

3)  zgłaszanie  nauczycielom,  wychowawcom,  a  w  sytuacjach  szczególnie  niebezpiecznych  -

Dyrektorowi, wszelkich zaobserwowanych zdarzeń i zjawisk zagrażających bezpieczeństwu;

4) usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa zgodnie z kompetencjami na danym stanowisku pracy. 

3.Pracownicy  niepedagogiczni  obowiązani  są  do  zachowania  tajemnicy  zawodowej

i służbowej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

4. Pracownicy niepedagogiczni szkoły mają prawo do: 

1) poszanowania godności osobistej i godności zawodu; 

2) uzyskania od przełożonego ścisłego określenia czynności na zajmowanym stanowisku pracy; 

3) uzyskania od przełożonego wskazówek dotyczących sposobu realizacji powierzonych zadań; 

4) uzyskania wyjaśnień w sprawach, za które są odpowiedzialni; 

5) składania wniosków w zakresie usprawniania działalności placówki i własnego stanowiska pracy. 

5.  Do zakresu zadań opiekuna  należy w szczególności: 

1) sprawowanie opieki  dostosowanej  do potrzeb wynikających z niepełnosprawności  dziecka oraz

programu wielodyscyplinarnych oddziaływań; 

2) opieka obejmuje w szczególności: 

a) przemieszczanie; 

b) czynności fizjologiczne; 

c) utrzymanie higieny; 

d) spożywanie pokarmów; 

e) ubieranie i rozbieranie; 

f) ochronę przed niebezpieczeństwem; 
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g) opiekę podczas transportu ;

3)  wspomaganie  wychowawcy  w  wykonywaniu  wszystkich  zadań wynikających  z  programu pracy

z dzieckiem; 

4)  sprawowanie  opieki  w  taki  sposób,  aby  działania  opiekuńcze  pozostawały  w  ścisłej  korelacji

z  działaniami  terapeutycznymi,  edukacyjnymi  założonymi  w  programie  i  ustalonymi

na spotkaniach zespołu, 

5) aktywne wspieranie wychowawcy w opracowaniu wieloprofilowej, ponawianej diagnozy dla każdego

dziecka, 

6)  aktywne  wspieranie  wychowawcy  w  indywidualnym  programowaniu  opartym

o wieloprofilową diagnozę, ocenę dynamiki zmian, a także postępy dziecka. 

6. Szczegółowy zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych ustala Dyrektor. 

§ 20

Dopuszcza  się  możliwość  pracy  w  Punkcie  Przedszkolnym  wolontariuszy  i  stażystów

na zasadach wynikających z obowiązującego prawa.

Rozdział VII

WYCHOWANKOWIE PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 21

1. Punkt  Przedszkolny  przeznaczony  jest  dla  dzieci  z  niepełnosprawnością  umysłową  w  stopniu

umiarkowanym, znacznym lub głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z   autyzmem,

w tym z zespołem Aspergera.

2. Do Punktu uczęszczają dzieci w wieku od 3 lat do roku, w którym kończą 8 lat.

3. Dyrektor może wyrazić zgodę na uczęszczanie do Punktu dziecka, które nie ukończyło 2,5 roku

życia.

4. Dzieci w Punkcie Przedszkolnym mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji  Praw Dziecka,

a w szczególności prawo do:

1) pełnego bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego;

2) poszanowania godności – bez względu na sytuację, w jakiej się znajdzie;

3) akceptacji takim, jakie jest;

4) odkrywania świata - badania i eksperymentowania;

5) swobodnej, nieskrępowanej, twórczej ekspresji;

6) wypowiadania swojej opinii i racji;

7) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju;

8) różnorodnego, bogatego w bodźce i poddającego się procesom twórczym otoczenia.
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§ 22

1.Dzieci mają obowiązek przestrzegać ustalonego wspólnie w swojej grupie reguł i norm współżycia. 

2. W przypadku naruszenia praw dziecka, jego rodzice mogą złożyć skargę do wychowawcy grupy

lub dyrektora Punktu Przedszkolnego. 

1) Skarga musi być rozpatrzona do trzech dni.

2)  Od decyzji dyrektora można odwołać się do organu prowadzącego Punkt, organu sprawującego

nadzór pedagogiczny lub Rzecznika Praw Dziecka. 

3.  Dzieci  w  Punkcie  Przedszkolnym  mają  obowiązek  uczestniczyć  w  zajęciach  dydaktycznych,

wychowawczych  i  terapeutycznych  zgodnie  z  programem  wychowania  przedszkolnego

i wskazaniami lekarsko - psychologicznymi. 

4.  Dziecku  dostosowuje  się  program  wychowania  przedszkolnego  do  indywidualnych  potrzeb

rozwojowych i edukacyjnych oraz jego możliwości psychofizycznych. Dostosowanie następuje na

podstawie  opracowanego  dla  wychowanka  Indywidualnego  Programy  Edukacyjno-

Terapeutycznego,  uwzględniającego  zalecenia  zawarte  w  orzeczeniu   o  potrzebie  kształcenia

specjalnego. 

§ 23

1.Dziecko  może  być  skreślone  z  listy  Punktu  z  listy  wychowanków  w  ciągu  roku  szkolnego

w przypadku gdy:

1) absencja dziecka trwa ponad 1 miesiąc i jest nieusprawiedliwiona; 

2) nastąpił brak współpracy rodziców z punktem przedszkolnym w kwestii rozwiązywania problemów

powstałych w procesie edukacji, wychowania oraz terapii dziecka;

3) rodzice nie przestrzegają zasad współpracy określonych w Statucie  Punktu Przedszkolnego;

4) podawania fałszywych bądź zatajenie istotnych informacji rodziców dziecka w Karcie zgłoszenia

(np. choroby, agresja wobec innych, autoagresja itp.).

2. Decyzję o skreśleniu podejmuje Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

3.Decyzja o skreśleniu dziecka z listy przedstawiana jest rodzicom w formie pisemnej.

§ 24

1. Kwalifikacja odbywa się przez cały rok. 

2. Niezbędne dokumenty, które należy dostarczyć:

1) Karta zgłoszenia dziecka do Punktu;

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno –

wychowawczych wydane przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną.



Statut Szkoły Przysposabiającej do Pracy PSONI Koło w Giżycku Strona 15 z 18

3. W przypadku dzieci  w wieku powyżej  7 roku życia,   przyjęcie  do Punktu Przedszkolnego jest

możliwe na podstawie opinii o odroczeniu obowiązku szkolnego. 

4. Dzieci  niebędące  obywatelami  polskimi  oraz  dzieci  powracające  z  zagranicy  przyjmowane  są

na warunkach i w trybie postępowania dotyczącego obywateli polskich, zgodnie   z obowiązującymi

przepisami.

§ 25

1. Za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada nauczyciel pełniący obowiązki w danym czasie ,

a w czasie zajęć dodatkowych osoba prowadząca te zajęcia. 

2.  Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  obowiązkowe,  dodatkowe,  pozalekcyjne,  pozaszkolne

są zobowiązani do: 

1) przestrzegania zasad bezpieczeństwa uczniów podczas tych zajęć; 

2) systematycznego  kontrolowania  pod  względem  bhp  miejsca,  w  którym  prowadzone

są zajęcia; 

3) samodzielnego  usuwania  dostrzeżonego  zagrożenia  lub  niezwłocznego  zgłaszania

o zagrożeniu Dyrektorowi  Punktu Przedszkolnego.

3. Punkt Przedszkolny sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując sposoby i metody oddziaływań

do  wieku  dziecka  i  jego  możliwości  rozwojowych,  potrzeb  środowiskowych  z  uwzględnieniem

istniejących  warunków  lokalowych,  a  w  szczególności:  zapewnia  bezpośrednią  i  stałą  opiekę

nad  dziećmi  w  czasie  pobytu  w  Punkcie  Przedszkolnym oraz  w  trakcie  zajęć  poza  terenem

placówki;  zapewnia  dzieciom  pełne  poczucie  bezpieczeństwa  -  pod  względem  fizycznym

jak i psychicznym; stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż. 

3.  Punkt  Przedszkolny  zapewnia  dzieciom  bezpieczne  i  higieniczne  warunki  zabawy,  nauki

i  wypoczynku a w szczególności:  sale posiadają właściwe oświetlenie,  wentylację,  ogrzewanie;

wyposażenie, w tym meble, zabawki i  pomoce dydaktyczne są dostosowane do potrzeb dzieci,

placówka  posiada  sprzęt  i  urządzenia  ochrony  przeciwpożarowej;  w  punkcie  przedszkolnym

znajdują  się  apteczki  wyposażone  w  niezbędne  środki  do  udzielania  pierwszej  pomocy

wraz z instrukcją dotyczącą jej udzielania. 

4. W czasie pobytu dziecka w Punkcie Przedszkolnym nie może ono pozostać bez nadzoru osoby

dorosłej. 

5. Przy wyjściu poza teren Punktu Przedszkolnego zapewnia się opiekę co najmniej dwóch opiekunów

dla grupy ( nauczyciel+ opiekun). 

                                                   

§ 26

 1. Pomoc medyczna jest udzielana dzieciom za zgodą rodziców.
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2.  W  sytuacjach  koniecznych,  gdy  brak  kontaktu  z  rodzicami,  korzysta  się  z  usług  pogotowia

ratunkowego. 

3.  Pracownicy  Punktu  Przedszkolnego zobowiązani  są  do udziału   w  szkoleniach  z  zakresu  bhp

i ppoż. oraz pierwszej pomocy przedmedycznej. 

4.W razie zaistnienia wypadku niezwłocznie zapewnia się dziecku pierwszą pomoc przedmedyczną,

oraz sprowadza się fachową pomoc medyczną. 

5.  O  każdym wypadku  zawiadamia  się  niezwłocznie:  rodziców  poszkodowanego  dziecka,  organ

prowadzący, pracownika służby bhp. 

6.  O  wypadku  śmiertelnym,  ciężkim  i  zbiorowym  zawiadamia  się  niezwłocznie  prokuratora

i kuratora oświaty. 

7.  O  wypadku,  do  którego  doszło  w  wyniku  zatrucia  zawiadamia  się  niezwłocznie  inspektora

sanitarnego.

8.  Zawiadomień,  o  których  mowa  powyżej  dokonuje  Dyrektor  bądź  upoważniony  przez  niego

pracownik placówki. 

9.  Każdy  wypadek  odnotowuje  się  w  rejestrze  wypadków.  Dyrektor  powołuje  zespół  i  prowadzi

postępowanie powypadkowe zgodnie z odrębnymi przepisami. 

10. Umożliwia się ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków za zgodą rodziców. 

11.  W  celu  zapewnienia  bezpieczeństwa  dzieciom  punkt  przedszkolny  współpracuje  z  różnymi

podmiotami np. z policją.

Rozdział VIII

DOKUMENTY PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

§ 27

1.Dokumentacja Punktu Przedszkolnego zawiera: 

1) plan pracy na każdy rok zatwierdzony przez radę pedagogiczną; 

2) plan nadzoru pedagogicznego opracowany przez Dyrektora i podany do wiadomości nauczycielom

do 15 września każdego roku.

2.  W Punkcie Przedszkolnym mogą być ustalone dodatkowe procedury i  regulaminy wewnętrzne.

Regulaminy  i  procedury  wewnętrzne  nie  mogą  być  sprzeczne  z  postanowieniami  niniejszego

statutu. 

3. Punkt przedszkolny przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 28
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1.Praca  dydaktyczno-  wychowawcza  nauczycieli  jest  planowana  -  nauczyciele  sporządzają

miesięczne plany pracy .

2. Dyrektor może ustalić także prowadzenie przez nauczycieli innej dokumentacji. 

3. Punkt przedszkolny może prowadzi dzienniki zajęć w formie elektronicznej.

4. Dzienniki zajęć dodatkowych i specjalistycznych prowadzone  mogą być elektronicznie. 

§ 29

1. W e- dzienniku umieszcza się informacje związane z funkcjonowaniem Punktu Przedszkolnego.

2. Oprogramowanie  oraz  usługi  z  nim  związane  dostarczane  są  przez  firmę  zewnętrzną,

współpracującą z placówką.

3. Podstawą  działania  dziennika  elektronicznego  jest  umowa  podpisana  przez  Dyrektora

i  uprawnionego  przedstawiciela  firmy  dostarczającej   i  obsługującej  system  dziennika

elektronicznego.

4.  Za niezawodność działania systemu, ochronę danych osobowych umieszczonych na serwerach

oraz  tworzenie  kopii  bezpieczeństwa,  odpowiada  firma  nadzorująca  pracę  dziennika

elektronicznego,  pracownicy  szkoły,  którzy  mają  bezpośredni  dostęp  do  edycji   i  przeglądania

danych oraz rodzice w zakresie udostępnionych im danych. Szczegółową odpowiedzialność obu

stron reguluje zawarta pomiędzy stronami umowa oraz przepisy obowiązującego w Polsce prawa.

§ 30

Dyrektor w drodze zarządzenia określa w Regulaminie funkcjonowania dziennika elektronicznego

w   Niepublicznym  Terapeutycznym  Punkcie  Przedszkolnym  PSONI  w  Giżycku  szczegółowe

zasady  funkcjonowania  dziennika  elektronicznego,  w  tym  zasady  korzystania  z  dziennika

elektronicznego przez rodziców, uczniów oraz pracowników , postępowanie w czasie awarii.

Rozdział IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31

1. Placówka prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej placówki określają odrębne przepisy.

§ 32

1.  Dyrektor oraz Rada Pedagogiczna może dokonać wszelkich zmian w statucie. 

3.  W sprawach  nieuregulowanych  niniejszym Statutem mają  zastosowanie  odpowiednie  przepisy

Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego. 
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4. Statut obowiązuje w równym stopniu członków społeczności przedszkolnej: rodziców, nauczycieli i

pozostałych pracowników. 

5.  Statut znajduje się w dokumentacji Punktu Przedszkolnego i na stronie internetowej.

§ 33

1. Statut  Niepublicznego  Terapeutycznego  Punktu  Przedszkolnego  Polskiego  Stowarzyszenia  na

Rzecz  Osób  z  Niepełnosprawnością  Intelektualną   Koło  w  Giżycku  –wchodzi  w  życie

z dniem 1 września 2022 r.

2.Statut   Niepublicznego  Terapeutycznego  Punktu  Przedszkolnego  Polskiego  Stowarzyszenia  na

Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną  Koło w Giżycku przyjęto Uchwałą Zarządu Koła

nr12/2021/2022 .z dnia 14 czerwca 2022 roku.


