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PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKOŁ NR

33

SPECJALNYCH DLA DZIECI

IMŁODZIEŻY PRZEWLEKLE CHOREJ W BYDGOSZCZY
w sprawie przy]ęciazmian w Statucie Przedszkola Specjalnego nr 81 dla Dzieci Przewlekle
Chorych w Bydgoszczy wchodzącego w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
iMłodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
Na podstawie Ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U, z2019 r. poz.
1148, 1078,1287,1680, 1681 i 1818) radapedagoglczna:

§1

w Statucie Przedszkola Specjalnego
Chorych w Bydgoszczy.

uchwala zmiany

nr 81 dla Dzieci

Przewlekle

§2
1.

W rozdziale 1§1 punkt 1zmieniabrzmieniena:
Przedszkole nosi nazwg Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzięci Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy.

ż.

W rozdziale 1 §1 punkt 2 zmienia brzmienie na:
Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy wchodzi
w skład Zespołu Szkoł nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy z siedzibąprzy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4.

1

punkt3 zmięntabrzmienie na:
W nazwię Przedszkola Specjalnego Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy umieszczonej na tablicach urzędowych, na zaświadczeniach opuszcza się

J.

W rozdztale

1§1

Wrazy,,specjalne" i ,,dla dzięci przewlekle chorych" jako nazwę niepełnosprawności.
4.

W rozdziale 1§2 zmtęniabrzmienie na:
Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy zgodnie
z kozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 24 sierpnia 2017 r. w sprawie
organtzacji kształcenia oraz waruŃów i form realizowania specjalnych działań
opiekuńczo - wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych
w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zapewnia dzieciom
kształcenie orv specjalne działania opiekuńczo - wychowawazę zgodnie
z indyrvidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami.

5.

W rozdziale 1§3 zmienia brzmienie na:
Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy zostało
założone 1 września1995 roku i otrzymało nazwę Przedszkole Specjalne dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Bydgoszczy.

6. W rozdziale 1§4 zmienia brzmienie na:

n

U,

/ut

,I

Wychowankami Przedszkola Specjalnego Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy są dzieci przebywające na leczeniu i rehabilitacji w dwóch podmiotach
Ieczniczy ch mi asta Bydgo szczy

:

1) Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym

2)

tm. Jozęfa Brudzińskiego w

Bydgoszczy;

Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

7. W rozdziale 1§5 zmięnia brzmienie na:
Ilekroć w Statucie jest mowa o
1) Przedszkolu - nalezy przez to rozumiec Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Bydgoszczy wchodzącę w skład Zespołu nr 33 Specjalnych dla
D zieci i Młodzięży Przewlekle Chorej w B yd go s zczy ;
2) Statucie -należy ptzez to rozumieć Statut Przedszkola Specjalnego Nr 81dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Bydgoszczy;
3) Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzięci
iMłodzieży Przewlekle chorej w Bydgoszczy;
4) nauczycielu - należy przez to rozumieć kuZ,dego pracownika pedagogicznego
Przedszkola Specjalnego Nr 81dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy;
5) innych pracownikach - nalezy przęz to rozumieć pracowników administracyjnych
i obsługi Przedszkola Specjalnego Nr 81 dla Dzięci Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy;
6) organie prowadzącym * należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Kujawsko
- Pomorskiego z siedzibą w Toruniu ul. Plac Teatralny 2;
7) organie sprawującym nadzot pedagogtczny - należy ptzęz to rozumieć KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty;
8) Kuratorze Oświaty - należy ptzęz to rozumieć Kujawsko - Pomorskiego Kuratora
Oświaty.
9) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
:

(Dz.U. z20I9r. poz,II48 zpóź. zm.).

8,
9.

W rozdziale 1§10 zmienia brzmienie na:
Organem prowadzącym Przedszkole jest Samorząd Województwa Kujawsko
Pomorskie go z siedzibą w Torunlu przy ul. Plac Teatralny 2.
W rozdziale 3 § 18 w punkcie 3 dodaje się podpunkt 15) w brzmieniu:

wprowadzenie zarządzeniem procedur postępowania w przypadku zagrożenia,
w tym zagrożenia epidemicznego i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników
Przedszkola oraz rodziców dzieci poptzez umieszczenie ich na stronie intemetowej
szkoły.
10.

W tozdziale 3 §18 w punkcie 3 dodaje się podpunkt

16) w brzmieniu:

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przedszkola odpowiadazaorgantzację
i realizację zadan Przedszkola, w tym z v,rykorzystaniem metod i technik kształcenia na
o dle gło śćlub inne go spo sobu rcalizacji ty ch zadań.

rozdz.3 §18 pkt 4 podpunkt 17) zmtęnia brzmienie na:
wdrńanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewntających
zgodnośó ptzetwatzania danych osobowych przęz szkołę z przepisarni o ochronie danych

11. W

osobowych.
12.W rozdzialę 5 §32 wprowadza się punkt 6 w brzmieniu:

ńA

-)')

Nauczyciel podczas lub

z

w

z

zwtązku

pełnieniem obowiązków słuzbowych korzysta

ochrony przewidzianej dla fuŃcjonariuszy publicznych

w ustawie z dnta 6 czerwca 1997 roku
1444

-

na

zasadach określonych

Kodeks karny (kodeks kamy Dz.U. z2020t. poz.

zpóź. zm.).

13.

W rczdzialę 6 §36 punkt I zmięniabrzmienie

na:

Wychowankami Przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami,
przebywające czasowo na oddziałach szpitalnych w dwóch bydgoskich szpitalach.
14. W rozdziale 8 §37 podpunkt 2) zmieniabrzmienie na:
Zespoł Szkół nr 33

Przedszkole Nr 81
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
85-094 Bydgoszcz
tel. 52 345-28-17, fax. 52 3ż8-43-31.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§4
Realizację uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu Szkół nr 33.

Upowaznia się dyrektora Zespołu Szkół nr 33 do ogłoszenia tekstu ujednoliconego Statutu
po niniejszej nowelizacji.

Skład ustawowy rady pedagogicznej
Obecnych na radziepedagogicz

""i

\,?

.,.1.?,..

Głosowało ,u k.b,., przeciw. .. /...,wstrzymało się

Uchwała przeszła .}.(].

Protokolant:

4

.. .

głosami.

Przewodnic zący rady pedagogicznej

:

il,

S

lr

"L,
,{,

Statut
Przedszkola Specjalnego nr 81
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Rozdział 1
Postanowienia ogólne:

1. Przedszkole nosi nazwg Przedszkole

2.
3.

§1
Specjalne

Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych

w Bydgoszczy.

Przedszkole Specjalne nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy wchodzi
w skład Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzięży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy z siedzlbąprzy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4.
W nazwie Przedszkola Specjalnego Nr 81 dla Dzięci Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy umieszczonej na tablicach urzędowych, na zaśwtadczęniach opuszcza się
Wrazy,,specjalne" i ,,dla dzieci przewlekle chorych" jako nazwę niepełnosprawności.

§2
Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy zgodnie
zRozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z24 sierpniaż0I7 r. w sprawie organizacji
kształcenia otaz warunków i form realizowanta specjalnych działań opiekuńczo
wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorgarizowanych w podmiotach
leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, zapewnia dzieciom kształcenie oraz specjalne
działaria opiekuńczo - wychowawcze zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi,
edŃacyj

ny

mi oraz predyspozycj ami.

§3
Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy zostało założonę
1 września1995 roku t otrzymńo nazwę Przedszkole Specjalne dla Dzieci Przewlekle
Chorych w Bydgoszczy.

§4
WychowaŃami Przedszkola Specjalnego Nr 81 dla Dzieci Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy są dziect przebywające na leczeniu i rehabilitacji w dwóch podmiotach
leczniczy ch miasta B yd go szczy :
1) Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym im.Iozęfa Brudzińskiego w Bydgoszczy;
2) Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy.

Ilekroó w Statucie jest mowa o

§5
:

nalezy pIzez to rozumieć Przedszkole Specjalne Nr 81 dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Bydgoszczy wchodzące w skład Zespołu nr 33 Specjalnych dla
Dzieci tMłodzieżyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy;
ż) Statucie *należy przęz to rozumieć Statut Przedszkola Specjalnego Nr 81dla Dzieci
Przewlekle Chorych w Bydgoszczy;
3) Zespole - należy przęz to rozumieć Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci
iMłodzteżyPrzewlekle chorej w Bydgoszczy;
4) nauczycielu należy przez to rozumieć kazdego pracownika pedagogicznego
Przedszkola Specjalnego Nr 81dla Dzieci Przewlekle Chorych w Bydgoszczy;

1) Przedszkolu

-

1,1"

\',)

5) innych
6)
7)
8)
9)

-

należy przez to rozumieć pracowników administracyjnych
i obsługi Przedszkola Specjalnego Nr 81 dla Dziecl Przewlekle Chorych
w Bydgoszczy;
organie prowadzącym - należy przez to rozumieć Samorząd Województwa Kujawsko
- Pomorskiego z siedzibą w Toruniu ul. Plac Teatralny 2;
organie sprawującym nadzor pedagogiczny * należy przez to rozumieć KujawskoPomorskiego Kuratora Oświaty;
Kuratorze Oświaty- należy przez to rozumieó Kujawsko - Pomorskiego Kuratora
Oświaty.
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe
pracownikac,h

(Dz.U. zż0I9r. poz. II48 zpoż. zm.).

§6

Przedszkole nie posiada własnych budynków. Zajęcia dydaktyczne i wychowawazę odbywają
się w wyznaczonychpomieszczeniach szpitalnych lub w salach chorych.

§7

Siedziba dyrekcji Przedszkola, sekretariat, księgowość,biblioteka
w Bydgoszazy przy ul. M. Skłodowskiej - Curie 4.

i

składnica akt mieścisię

§8

Zajęciawychowawczo - dydaktyczne odbywają się w systemie oddziałowłączonych.Liczba
wychowanków w oddziale przedszkola jest ustalana ptzez dyrektora Przedszkola
po konsultacji z organem prowadzącym Przedszkole z uwzględnieniem szczególnych potrzeb
psychofizycznych dzieci, wynikających z ich stanu zdrowia lub rodzaju niepełnosprawności.

Przedszkole jest jednostką budzetową,

§9

§10

Organem prowadzącym Przedszkole jest Samorząd Wojewodztwa Kujawsko

z siedzlbą w Toruniu przy ul. Plac Teatralny

-

Pomorskiego

2.

§

11

Zasady prowadzenia przez Przedszkole gospodarki finansowej

i

materiałowej regulują

odrębne przepisy.

§12
Dokumenty finansowo - księgowe Przedszkola są przechowywane w składnicy akt przy
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4 w Bydgoszczy.
§ 13
Organem sprawującymnadzot pedagogiczny jest Kujawsko Pomorski Kurator Oświaty.

.Ltt

1,t

Rozdzial2

cele i zad,ania przedszkola

1. Przedszkole

realtzuje cele
przedszkolnego.

i

2. Naczelnym celem wychowania

3.

§14

zadania wynikające z podstawy proglamowej wychowania
przedszkolnego jest wsparcie całościowegorozwoju

dziecka.

W ramach zadń wynikającychz działalnościedukacyjnej Przedszkole:
1) zapewnia opiekę, wychowanie i edukację dzięcku choremu, przebywającemu
w szpitalu;
2) umozliwia dziecku osiągnięcie gotowościszkolnej poprzez systematyczne
wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka;
3) rozpoznĄe mozliwości psychofizyczne dzieci - dokonuje diagnozy poziomu wiedzy

4)
5)
6)
7)
8)

9)
10)
11)

12)

13)
14)
,
15)

i umiejętności;
wspołdziała z rodzicaml dzięci chorych w celu uzgodnienia kieruŃu i zakresu zadań
realizowanych na danym oddziale/w klinice zuwzględnieniem typu schorzenia;

wspiera samodzielną dziecięcą eksplorację świata, dobór treściadekwatnych
do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwościpercepcyjnych, wyobrazeń
i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
umozliwia i organizuje z uwzg|ędnieniem izolacjt szpitalnej, poznawanię przęz
dziecko środowiskaspołeczno - kulturowo - przyrodnlczego;
tworzy sytuacje edukacyjne budujące wrazliwośćdziecka, w tym wrazliwość
estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania,
ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu,teatru, plastyki;
wspomaga dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtuje czynności intęlektualne
potrzebne im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
wzmacnia poczucie wartości,indywidualnośó, oryginalnośćdzlecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
buduje system wartości;
przygotowuje do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dba
o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z vłykorzystaniem naturalnych sytuacji,
pojawiających się w oddziale szpitalnym /klinice oraz sytuacji zadaniowych,
uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych mozliwości i oczekiwań
rozwojowych dzieci;
kształtuje u dzieci odpomośó emocjonalną konieczną do racjonalnego radzenia sobie
w nowych i trudnych sytuacjach, w tym takze do łagodnego znoszenla stresów
i porazek;
rozwija umiejętności społeczne dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach
z dziecmi i dorosłymi;
stwarua warunki sprzyjające wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci
o zr o żnicowanych mozliwo śc iach ftzy cznych i intelektualnych ;
promuję ochronę zdrowia, tworzy sytuacje sprzyjające rozwojowi nawyków
i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawnośćruchową
ibezpteczeństwo, w tym obezpteczeństwo w ruchu drogowym;

n

l,
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16) kreuje sytuacjami prowadzącymi do poznania przez dziecko wartości i norm
społecznych, których źrodłęmjest rodzina, grupa rówieśnicza, inne dorosłe osoby,
w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartościmożliwych
do zrozumienia na §łn etapie rozwoju;
17) buduje dziecięcą wiedzę o świeciespołecznym, przyrodniczym i technicznym oraz
rozwla umiejętności prezentowania swoich przemyśleńw sposób zrozumiały
dla innych;
18) wprowadza dzieci w światwartościesteĘcznych i rozwija umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, mńe fo.-y teatralne oraz sztuki plastyczne;
19) kształtuje u dzieci poczucie przynalezności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotyczne;
20) zapewnia dzieciom lepsze szanse edŃacyjne poprzez wspieranie ich ciekawości,
aktywności i samodzielności, atakżę kształtuje te wiadomości i umiejętności,które
są wazne w edukacji szkolnej;
2I) tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka
językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
22) realizlje zajęciaz zakresu preorientacji zawodowej.
4 . P r zedszko le realizuj e cele i zadania popr zęzi
1) organizaclę oddziałów dla dzieci w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem
predyspozycj i rozwoj olvych dziecka i stanu zdrowia,j edno stki chorobowej ;
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwościindywidualnych dziecka
oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego ;
3) indywidualizację tempa ptacy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci chorych,
stosowanie specyficznej organtzacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie
z zalęcęniami lękarza prowadzącego - odpowiednio do stopnia i rodzaju choroby
dziecka.
5. Wobec rodziców Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwościi potrzeb rozwojowych dziecka oraz podjęciu
wczesnej interwencj i specj alistycznej ;
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki
i zakres zadń realizowanych w Przedszkolu.
6. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji
przedszkolnej, pomag aj ący dziecku o siągni ęci e doj rzało ściszkolnej .
7. Przedszkole zapevłnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę bezpośrednio podczas
prowadzon y ch zajęć wychowaw czo - dydaktycznych.
8. Współpraca Przeds zkola z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach
z dzięcktęm: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicarrti i dzieckiem,
rozpoznawanie zachowańdzieckai utrwalanie właściwychreakcji natę zachowania;
2) udzielanie instruktazu i porad oTaz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy
z dzieckiem.

§15
Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej odbywa się na następujących zasadach:

i\
ń

[L

\,)

1)

pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest świadczonawobec dzieci, u których
rozpoznano potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwościpsychofizyczne
wynikające zarówno ze szczegolnych uzdolnień, niepełnosprawności,choroby
przewlekłej, sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, zaniedbań środowiskolvych
oraz wobec rodziców tych dzieci i pracujących z nimi nauczycieli;
udzielana jest na wniosek rodziców dziecka,
psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni

2) pomoc psychologiczno-pedagogiczna

nauczyciela, poradni

3)

4)

5)

6)

specjalistycznej;
pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest przez nauczycieli/wychowawców
oraz specjalistów we współpracy z rodzicami dziecka, poradnią psychologiczno pedagogiczną i specjalistyczną, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi
przedszkolaml ovaz organizacjami i stowarzyszeniami dziŃającymi na rzęcz rodziny
i dziecka
pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pfacy
z dzieckiem orM w formie:
a) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych oraz
innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
b) porad i konsultacji,
c) zajęó rozwijających uzdolnienia.
pomoc psychologiczno-pedagogicznajest udzielana rcdzicom dzieci i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
wsparcie merytoryczne dla nauczycieli i specjalistow udzielających pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu zapewniają poradnie psychologicznopedagogicznę oraz placówki doskonalenia nauczycieli.

Rozdział 3
Organy Przedszkola i ich zadania.

§16
Organami Przedszkola są:

1) dyrektor;
2) radapedagoglczna.

§i7

Przedszkola powoływany jest zgodnie z art.63 Ustawy z 14 grudnia2016 r.
prawo oświatowe.
2. Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy jest jednocześnie dyrektorem Przedszkola.

1. Dyrektor

§ 18
1. Dyrektor Przedszkola kieĄe Przedszkolem, jest jego przedstawicielem na zewnątrz, jest
przełożonym słuzbowym wszystkich pracowników Przedszkola, przewodniczącym rady
pedagogicznej.
ż. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:
1) tworzenia atmosfery życzliwościi zgodnego wspołdziałantawszystkich członków
rady pedagogicznej w celu podnoszenia j akościpracy Przedszkola;

ł. /A
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2) podejmowania działań umozliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktovvych
wewnątrz Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla dzieci i Młodzieży Przewlekle

3)

4)
3.

Chorej w Bydgoszczy;
dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godnościnauczycieli,
oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do tworczej pracy,
innowacji i podnoszenia kwalifikacj i;
zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa
oświatowego oraz omawiania trybu i form lchrealtzacjt.

Do kompetencji dyrektoranależy w szczegóIności:
1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosuŃu do nauczycieli zatrudnionych
w Przedszkolu;
2) sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego
rozwoju psychofi zy cznęgo poptzęz aktywne działania prozdrowotne;
3) realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji
stanowiących;
4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola,
ponoszenie odpowiedzialności za tchprawidłowe wykorzystanie;
5) wykonywanie zadań związanych z zape\Ńl7ieniem bezpieczeństwa dzieciom
inauczycielom w czasie zajęc organizowanych przez Przedszkole;
6) wspołdziałanie ze szkołami vłyższymiworganizacji praktyk pedagogtcznych;
7) stwarzanie waruŃów do działanta w Zespole Szkoł nr 33 Specjalnych dla Dzieci
i MłodziężyPrzewlekle Chorej w Bydgoszczy: wolontariuszy, stowarzyszeń
i innych orgarizacji) w szczególności organizacji harcerskich, których celem
statutowym jest działalnośćwychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form
działalno śct dy dakty cznej, wychowawczej i opiekuńczej Przedszko la;
8) przedstawiantę radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dvła razy w roku szkolnym,
ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego
oraz informacji o działalnościPrzedszkola;
9) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach jej
kompetencj i stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa;
lO)dopuszczarię do uzytku w Przedszkolu zaproponowanych przez nauczycieli
programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych otaz
ćwiczeniowych;
podawanie
1 1)
do publicznej wiadomościzestawu podręczników, które będą
obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
1 2) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowaw
czy ch;
13) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, rodzicom dzieci
i nauczycielom;
14) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania dla poszczególnych oddziaŁow
tygodniowe go rozkładu zĄęó;
l5)wprowadzenie zarządzeniem procedur postępowania w przypadku zagrożenia,
, w tym zagrożenia epidemicznego i zapoznaje z nimi wszystkich pracowników
Przedszkola oraz rodziców dzieci poprzęz umieszczenie ich na stronie
internetowej szkoły;
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16)w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Przędszkola odpowiad,a za
organizację i realizację zadań Przedszkola, w tym z wykorzystaniem
metod
i tęchnik kształcenia na odległośćlub innego sposobu realizacji tych zadań.

4. Do

komPetencji dYrektora, wynikających z ustawy
- Karta Nauczyciela oraz Kodeks
pracy należy w szczególności:
1) kierowanie jako kierownik zakładem pracy dla zatrudnionych w przedszkolu
nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
2) decYdowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycięli oraz innych
pracowników Przedszkola;
3) decYdowanie w sprawach przyznawania nagród orM wymierzania kar
porządkowych nauczycielom i irurym pracownikom przedszkola;
4) wYstęPowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń,nagród i innych wyróżnień dla
nauczyciel i oraz pozostałych pracowników przedszkola;
5) dokonYwanie oceny pracy nauczycieli orazpozostałych pracowników przedszkola
mających status pracowników samorządowych;
6) sprawowanie opieki nad dziećmi;
7) odPowiedzialność za dydaktyczny, wychowawczy i opiekuńczy poziom
Przedszkola;
8) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy dzieci;
9) zaPewnienie Pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu
zawodowym;
10)zaPewnienie, w miarę mozliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych
do
r e alizacji zadań dy dakty cznych i op i ekuń cz
o -wychowawcz ych ;
1 1) zaPewnienie bezpieczeństwa dzieciom i
nalczycrelom w czasię zajęć
organizowany ch przez Przedszkole;
l 2) or

ganizowanie pro cesu awans u zawodowe go nauczycieli

;

I3)zawieszenie w Pełnieniu obowiązków nauczyciela, ptzeciwko któremu wszczęto
PostęPowanie karne lub złożonowniosek o wszczęcie postępowania
dyscyplinamego;
14)

Poinformowanie ruęcznika dyscyplinarnego o popełnieniu przeznauczyciel a czynu
narlszającego Prawa i dobro dzieckanie później ńżw ciągu 3 dni roboczych od

o tym fakcie oraz zawieszęńe w pełnieniu obowi ązkow
nauczYciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie
PostęPowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka;
15) wsPÓłdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi,
w zakresie ustalonym
ustawą o związkach zawodowych;
kiedY dowie się

16)administrowanie zakładowym funduszem świadczeńsocjalnych, zgodnie

z ustalonym regulaminem tegożfunduszu, stanowiącym odrębny dokument;
7 7 ) w dr użartie o dPowiedni ch środków technicznych
i organi zacyjny ch zapewniaj ących
zgodnoŚĆ Przetwarzania danych osobowych przez szkołę z przepisami o ochronie

5.
6.

danych osobowych.
DYrektor Przedszkola w wykonywaniu swoich zadńwspółpracuj e zradąpedagogiczną.

DYrektor wYdaje zatządzenia

we wszystkich sprawach związanych z

właściwą
orgarizacją Procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w przedszkolu.
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§19
Dyrektor ponadto:
1) wspołpracuje z dyrektoramt szpttali oraz ordynatorami oddziałów;
2) w sytuacjach tego wymagających współpracuje z przedszkolami, do których
dziect uczęszczają, przesyła dokumentację dziecka długoleżącegodo jego
przedszkola.
Dyrektor Przedszkola powiadamia członków rady pedagogicznej przynajmniej dwa dni
przed tetminem o zebraniu nadzvnllczajnym rady pedagogicznej.
W przypadku nieobecności dyrektora zastępuje go wicedyrektor Zespołu Szkół nr 33
Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

§20

1.

Rada pedagogicznaZespoŁl Szkoł nr 33 Specjalnych dla Dzieci iMłodzięży Przewlekle
Chorej w Bydgoszczy jest radą pedagogiczną Przedszkola, gdyż nie tworzy się odrębnej
rady pedagogicznej Przedszkola.

2.

4,

zebraniach rady pedagogicznej mogą brac udział z głosem doradczym osoby
zapraszane przezjej przewodniczącego na wniosek lub zazgodąrady pedagogicznej.
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej nalezy:
1) zatwrcrdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
3) ustalanie organizacjl doskonalenia zawodowego nauczycieli Przedszkola;
4) ustalanie sposobu wykorzystania wynikow nadzoru pedagogicznęgo, w tym
sprawowanego nad Przedszkolem ptzez organ sprawujący nadzor pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy Przedszkola.
Rada pedagoglczna opiniuje w szczegolności:
1) organizację pracy Przedszkola, zwłaszcza tygodniowy rozkŁad zajęó;
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych

W

4)

5.

6.
7.

vryrożnień1'

propozycje dyrektora Przedszkolu w sprawach przydziałll nauczycielom stałych
prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych
zaj ę ó dy dakty c zny ch, wycho waw c zy ch i op i ekuńc zych ;
5 ) zaproponow any pr zez nauczyci ela pro gram wychowan ia pr zedszkolnego ;
6) zamiar powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola, gdy konkurs nie wyłonił
kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił;
7) przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora;
8) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęó;
9) wprowadzenie dodatko}\ych zajęć edukacyjnych do rozkładu zajęćPrzedszkola.
Rada pedagogiczna deleguje dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej
v,ryłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla
D zieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Byd go s zczy.
Rada pedagoglczna przygotowuje projekt statutu Przedszkola orazjego zmian i uchwala
statut lub jego zmiany.
Rada pedagogiczna może występować z wnioskiem do organu prowadzącego
Przedszkole o odwołanie z fuŃcji dyrektora Zespołu oraz odwołanie nauczyciela
zirnej funkcji kierowniczej w Zespole.
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8.
9.

UchwaĘ rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności
co najmniej połowy jej członków.
Rada pedagogtczna ustala regulamin swojej działalności,który jest odrębnym

l0.

dokumentem. Zębrania rady pedagogicznej są protokołowane. Sposób protokołowania
zębrańrady pedagogicznej zawarty jest w Regulaminie rady pedagogicznej.
Osoby uczestniczące w zebraniach rady są zobowiązane do nieujawniania spraw
poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszaó dobro osobiste
uczniów lub ich rodziców, atakże nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

1.

Organy Przedszkola współdziałają zę sobą, w celu stworzenia jak najlepszych
waruŃów rozwoju dzieci oraz podnoszenia jakości pracy Przedszkola.

§21

2.

Organy Przedszkola zapewniaj ąbieżącąwymianę informacji pomiędzy sobą poprzez:
1) organizowanie wspolnych posiedzeń;
2) wzajemne zapraszanie przedstawicieli poszczegolnych organów na spotkania;
3) planowanie i podejmowanie wspólnych dzińń.

§22

W sprawach spornych pomiędzy dyrektorem a innymi organami Przedszkola, strony mogą
zwtacac się, w zależnościod przedmiotu sprawy, do organu prowadzącego lub organu
sprawuj ące go nadzor pedago giczny.

Rozdział 4
Organizacj a Przedszkola

1.
ż,
a

J.

1.

§23
jest
do organtzacji oddziałów szpitalnych, ilości
OrganizacjaPrzędszkola dostosowana
oddziałów, w których funkcjonuje Przedszkolę oraz ilościdzieci przebywających
na leczeniu.
Podstawową jednostką organtzacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci
w wieku przedszkolnym z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
Liczba dzięci w oddziale przedszkolnym ustalana jest odpowiednio przez dyrektora
Przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym i uwzględnia szczegołowe
potrzeby psychofizyczne dzięcl wynikające z ich stanu zdrowia.

§24
Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w Przedszkolu
w oparciu o podstawę proglamową wychowania przedszkolnego oraz dopuszczone
do uzytku przęz dyrektora plo gramy wychowania przedszkolnego.

ż.
1

J.

W

Przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystyłvać do pracy programy własne,

dopuszczane do uzytku ptzez dyrektora.
Podstawową fornrą pracy są zajęcia edukacyjne i opiekuńcze prowadzone w systemie
zespołowym i indywidualnym. Czas ptacy z dzięckiem Wznaczajego stan zdrowia,
mozliwościpsychofizycznę oraz ilośćdzieci, które są objęte edukacja przedszkolną,
będących pacjentami danego oddziału.
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2.

§25
Szczegółowa organizacja wychowanla, nauczania i opieki nakużdy rok szkolny wynika
z arkusza organizacyjnego, opracowanego ptzęz dyrektora Przedszkola do 30 kwietnia
kazdego roku i zŃwtęrdzonego przęz organ prowadzący.

Przedszkole fuŃcjonuje w godzinach pracy ustalonych pIzez dyrektora ujętych
w planie zajęć Przedszkola. Obejmuje on szczegołowy wykaz godzin fuŃcjonowania
Przedszkola, nazry oddziałów szpitalnych oraz nazwiska nauczycieli pracujących na
p o

a

_).

1.
ż.

1.

ż.
a

J.

szcze góInyc h o ddz i ałach.

Na

podstawie wykazu godzin ustalonego przęz dyrektora nauczyciele, którym
powierzono opiekę nad danym oddzińęm, ustalają dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem specyfiki jednostek chorobowych leczonych na danym
oddziale szpitalnym oraz potrzeb i zainteresowań dzięc|
§26
Przedszkole fuŃcjonuje przez cały rok szkolny tj. od 1 wrześniado 31 sierpnia danego
roku, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wniosek dyrektora
przedszkola.
Pobl.t dzięci w Przedszkolu jest bezpłatny.

§21
Do rcalizacji zadań i celów statutowych Przedszkole wykorzystuje świetlicęi sale
szkolno - przedszkolne zorganizowane na oddziŃach szpitalnych oraz sale szpitalne.
Dyrektor Przedszkola odpowiada za wyposazenie i pomoce dydaktyczne do pracy
z dzieómi w wieku przedszkolnym na oddziałach szpitalnych.
Szczegółowy zakres odpowiedzialności za mienie Przedszkola określa dyrektor, przy
czym ustalenia dyrektora nie mogą naruszać obowiązujących w tym zakresie przepisów
prawa.

§28
Obowiązek zapewnienia wychowaŃom Przedszkola cńodziennych posiłków spoczywa
na szpitalach.

§29

Przedszkole przyjmuje studentów szkoł wyzszych na praktyki i staze pedagogiczne. Zasady
odbywania praktyk kńdorazowo zatwięrdzane są pIzez dyrektora Przedszkola.

§30
Przedszkole korzysta z biblioteki Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży
Przewlekle Chorej w Bydgoszczy, ktora jest jednocześnie biblioteką Szkoły Podstawowej
Specjalnej m 52 dla Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszczy.
Zasady korzystania z biblioteki określaStatut Szkoły Podstawowej Specjalnej rlr 52 dla
Dzieci Przewlekle Chorych im. Ireny Sendlerowej w Bydgoszazy.
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Rozdział 5
Nauczyciele i inni pracownicy Przedszkola

1.
ż.
1.
2,
3.

§31
W Przedszkolu zatrudnia się pracowników pedagogicznych.
Obsługę administracyjną prowadzą pracowntcy zńrudnieni w Zespole.

§32
Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma
za zadanię kierowanie się dobrem dzieci, dbałościąo ich bezpieczeństwo i troską o ich
zdrowie, poszanowanie godności osobistej dziecka.
Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo - dydaktyczną w powierzonym
oddziale przedszkolnym i odpowiada za jej jakość.
Nauczyciel Przedszkola zobowiązanyjest do:
1 ) organizowania i prowadzęńa zajęó dydaktycznych;
2) prowadzenia dokumentacj i Przeds zkola;
3) współpracy z rodzicamilprawnymi opiekunami dzieci;
4) tworzenie właściwejrelacji między personelem medycznym a pracownikami
Przedszkola;
5 ) współdział anla z instytucj ami wspieraj ąc ymi dzińa|nośó Przedszkola;
6) dbania o systematyczną aktualizację tablic informacyjnych oraz estetykę szkolnoprzedszkolnych pomi eszczeń na oddziałach/w klinikach;
7) planowania własnego rozwoju zawodowego.

8) przygotowywania danych wychowanków

4.
5.

6.

w zakresie

niezbędnym do

przekazywania ich do SIO.
Szczegołovny zakres zadańpracowników Przedszkola określa dyrektor.

Wyznaczony przęz dyrektora nauczyciel Przedszkola wchodzi w skład zespołu
ds. nowelizacji Statutu, którego zadaniem jest:
1) monitorowanie zmian w prawie oświatowym, ze szczegolnym zwróceniem uwagi

2)

na przepisy wskazujące koniecznośa zmtany Statutu;

przygotowanie projektuzmian w Statucie.
Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków słuzbolvych korzysta
z ochrony przewidzianej dla fuŃcjonariuszy publicznychnazasadach określonych
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku - Kodeks kamy (kodeks karny Dz.U. z2020r.
poz. 1444 zpoź. zm.).

§33

Wszyscy pracownicy pedagogiczni mają prawo korzystać

z

pomocy merytorycznej

i metodycznej ze strony:
1) dyrektora Przedszkola;
2) doradców metodycznych;
3) poradni psychologlczno - pedagogi cznych.

Rozdzial6
Wychowankowie Przedszkola i ich rodzice
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1.
2.

§34

Wychowankami Przedszkola są dzieci w wieku określonym odrębnymi przepisami,
przebywające czasowo na oddziałach szpitalnych w dwóch bydgoskich szpitalach.
Wychowanek Przedszkola ma prawo do:
1) właściwiezorganizowanej opieki wychowawczej zapewniającej bezpieczeństwo,
ochronę przed przemocą;
2) właściwiezorganizowanego procesu edukacyjnego, zgodnię z zasadami higieny
pracy umysłowej i własnego tempa rozwoju;
3) swobody wyrńanla myślii przekonań w szczególności dotyczących życia
przedszkolnego, religijnego oraz światopoglądu, jeślinie narusza tym dobra
innych ludzi
4) rozw1ania zainteresowań, zdolności i talentu;
5) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w rozwoju psychofizycznym;
6) pomocy w przypadku trudności rozwojowych;
7) akceptacji takim jakim jest;

8)
9)

spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;
aktywnej dyskusji z dzięcmi i dorosłymi;

ak§wnego kształtowania kontaktow społecznych i otrzynywania w tym pomocy;
Il)zabav,y i wyboru towarzyszy zabav"y;
12)vłypoczynku.
Wychowanek przedszkola ma obowiązek przestrzegaria norrn społecznych
obowiązuj ących w społeczno ściprzedszko lnej, a zwłaszcza:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczeniaw zajęciach edukacyjnych i w życiu
przedszkola na miarę własnych mozliwości;
2) przestrzegania zasad kultury wspołzycia w odniesieniu do rówieśników,
rodziców, nauczycieli i pracowników szpitala;
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę;
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w miejscu zabavł i zajęó,
10)

3.

§35
Rodzice mają prawo do:
1) udziału w róznych formach spotkań oddziałowych tj. w zajęciach, w zebraniach
organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych,
imprezach wewnętrznych i środowiskowych (wg kalendatza imprez
i uroczystości);
2) konsultacj i indywidual ny ch z nauczycielem ;
3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu Przedszkola funkcjonującego
na danym oddzialęklinice ;
4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli
t or ganizacji Przedszko la.

Rozdzial7
Procedury zapewniające bezpieczeństwo dzieciom Przedszkola

§36

1.

2.

Nauczyciele Przedszkola pracujący

na

oddziałach Wojewódzkiego Szpitala
Dziecięcego im. Jozefa Brudzińskiego w Bydgoszczy oTaz w klinice Szpitala
Uniwersl.teckiego nr 1 im. dr A. Jurasza w Bydgoszczy w organizacji ząęó

edukacyjnych i wychowawczych uwzględniają zalecenia i ograniczenia wynikające
z diagnozy lekarskiej.
Pełną odpowiedzialnośćza bezpieczeństwo dziecka w trakcie zajęć edukacyjnych,
wychowaw czy ch pono szą :
1) nauczyciele prowadzący te zajęcta1'
2) w czasie uroczystości (wg hatmonogramu na dany rok szkolny) - nauczyciele
or gantzuj ący te uroczysto

ści ;

zajęciamt edukacyjnymi i wychowawczymi i równiez
podczas nieobecności nalczyciela w ptacy, gdy niemozliwe jest zorganizowanie
za niego zastępstwa - personel medyczny oddziału szpitalnego/kliniki oraz rodzic
lub prawny opiekun;
4) nauczyciel, który organizuje zajęcia poza oddziałem szpitala/kliniką, za zgodą
i wiedzą personelu medycznego, rodziców lub prawnych opiekunów i z udziałem
przedstawiciela służbyzdr owtą'
5) nauczyciel - podczas spacerów i wszelkich wyjśćpoza teren oddziału/kliniki
organizowanych za zgodą i wiedzą personelu medycznego, rodziców lub
prawnych opiekunów l z udziałęm przedstawiciela słuzby zdrowia;
W czasie zajęć edukacyjnych lub wychowawczych wychowanek przebywa
w pomiesz czeniach przeznaczonych na te zĄęcia.
W przypadku konieczności wyjściawychowanka w trakcie zĄęc nauczyciel prosi
dyżunllącą pielęgniarkę, rodzica lub prawnego opiekuna o opiekę nad dzieckiem
do czasu jego powrotu nazajęcia,
Nauczyciel ma obowiązek zapoznania wychowanków z obowiązującymi zasadami
bezpieczeństwa, higieny pracy i przepisami przeciwpozarowymi w sposób odpowiedni
do poziomu dziecka.

3) w czasie ptzęrw między

a

_,) _

4.

5.

Rozdział 8
postanowienia końcowe.
§37

Przedszkole posługuj e się następuj ącymi pieczęciami:
1) podłuzne dla celów administracyjno - statystycznych:
ZespoŁ Szkół nr 33 Specjalnych
dla Dzieci iMłodzięży Przewlękle Chorej
ul. M. Skłodowskiej - Curie 4
85-094Bydgoszcz
tel. 52 345-28-17, fax. 52 328-43-3I
NIP 554-1I-03-286
REGON 001248860.
2) podłuzne przeznaczone do dokumentacji wychowanków Przedszkola:
Zespoł Szkół nr 33
Przedszkole Nr 81

,}-F
Ju

ul. M. Skłodowskiej
85-094 Bydgoszcz

- Curie

4

tel. 52 345-28-17, fax. 52 328-43-3I.

1.

2.

1.

§38
Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za ktorą
odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w Zespole główny księgowy.

§39

Rada pedagogicznaprzygotowuje projekt zmtan Statutu Szkoły i uchwala jego zmiany lub
uchwala statut.

2. Wniosek o zmianę
3.

4.
5.
6.
7

.

Statutu możę wnieśćdyrektor oraz

kńdy kolegialny

organ

Przedszkola, atakże organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący.
Dyrektor Zespołu w ciągu ż0 dń po nowelizacji Statutu, opracowuje tekst ujednolicony
Statutu.
Statut jest dokumentem jawnym.
Statut jest dokumentem otwartym.

Zmiany w Statucie wprowadza się w trybie właściwymdla jego uchwalenia.
Z treściąStatutu Przedszkol a można zapoznać się w sekretariacię Zespołu oIaz na stronie
intemetowej Zespołu.
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