STATUT
INTERNATIONAL PRESCHOOL OF GDANSK/
MIĘDZYNARODOWEGO PRZEDSZKOLA W GDAŃSKU
Rozdział I
Postanowienia ogólne
§1
International Preschool of Gdansk/Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku, zwane dalej
Przedszkolem, zostało założone i jest prowadzone przez Gdańską Fundację Oświatową,
zwaną dalej Fundacją.
International Preschool of Gdansk/Międzynarodowe Przedszkole w Gdańsku jest placówką
niepubliczną.
§2
Przedszkole wchodzi w skład jednostki organizacyjnej o nazwie: International School
of Gdansk, zwanej dalej ISG. W skład ISG wchodzą również High International School
of Gdansk/Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku, Middle International
School of Gdansk/Międzynarodowe Gimnazjum w Gdańsku i Elementary International
School of Gdansk/Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Gdańsku, które są zwane dalej
odpowiednio Liceum, Gimnazjum i Szkołą Podstawową. Przełożonym wszystkich
pracowników ISG jest dyrektor zarządzający ISG, który reprezentuje Fundację wobec
uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów). Reguły rządzące współpracą pomiędzy
wymienionymi: Szkołą Podstawową, Gimnazjum, Liceum i Przedszkolem opisuje Statut
International School of Gdansk.
§3
Realizowany w Przedszkolu program jest przygotowywany przez nauczycieli placówek
prowadzonych przez Fundację, w oparciu o misję szkół Gdańskiej Fundacji Oświatowej oraz
odpowiednie przepisy prawa, w tym aktualną podstawę programową kształcenia ogólnego
i wychowania przedszkolnego. Jego integralnymi częściami są: założenia dotyczące
organizacji pracy i program wychowawczy.
§4
Siedzibą Przedszkola jest Gdańsk.

Rozdział II
Cele i zadania Przedszkola
§5
Celem Przedszkola jest wspieranie rozwoju wychowanka, optymalnie do jego możliwości
psychofizycznych i rozwojowych.
Cele Przedszkola dotyczą w szczególności:
a) wspomagania rozwoju indywidualnego każdego wychowanka;
b) budowania systemu wartości w duchu poszanowania godności dziecka oraz wolności
światopoglądowej i wyznaniowej;
c) przygotowania do dalszej edukacji;
d) rozwijania umiejętności społecznych;
e) sprawowania opieki nad wychowankami oraz zapewniania pełnego bezpieczeństwa
w czasie pobytu w Przedszkolu;
f) współpracy z rodziną w zakresie wychowania i przygotowania dziecka do nauki
szkolnej.
§6
Przedszkole stwarza warunki
i wychowawczo – opiekuńczych.
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Główne zadania dydaktyczne Przedszkola związane są z:
a) umożliwianiem wychowankom zdobywania wiedzy i umiejętności zawartych
w programie wychowania przedszkolnego;
b) przygotowaniem wychowanków do dalszej edukacji oraz rozwijaniem ich uzdolnień.
Główne zadania wychowawczo – opiekuńcze Przedszkola związane są:
a) z realizacją autorskiego programu wychowawczego;
b) ze wspomaganiem rodziny w procesie wychowania;
c) z zapewnieniem bezpośredniej, stałej opieki nad wychowankami w czasie pobytu
w Przedszkolu oraz w trakcie organizowanych przez Przedszkole zajęć poza jego
terenem, dostosowując metody pracy i sposoby oddziaływań do wieku wychowanków
i ich możliwości rozwojowych.
Zadania wychowawcze realizowane są przy wsparciu Poradni
Pedagogicznej „Osiek” założonej dla potrzeb szkół i placówek Fundacji.
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Rozdział III
Społeczność Przedszkola
§7
Wszyscy członkowie społeczności Przedszkola, to znaczy wychowankowie, rodzice (prawni
opiekunowie) i pracownicy mają obowiązek przestrzegać zapisów statutu Przedszkola
i statutu ISG oraz:
a) dbać o dobre imię Przedszkola i ISG;
b) szanować poglądy i przekonania innych osób;
c) okazywać sobie wzajemnie szacunek;
d) dbać o mienie Przedszkola i ISG;
e) naprawić wyrządzoną przez siebie szkodę.
§8
Członkowie społeczności Przedszkola mają prawo do ochrony swoich statutowych
przywilejów poprzez odwołanie się do organu prowadzącego Przedszkole.
Rozdział IV
Sposoby finansowania Przedszkola
§9
Przedszkole jest finansowane z opłat rodziców (prawnych opiekunów), dotacji gminy oraz
innych źródeł zgodnych z przepisami prawa.
§ 10
Szczegółowe zasady wnoszenia opłat przez rodziców zawarte są w Regulaminie Opłacania
Czesnego w International Preschool of Gdansk/Międzynarodowym Przedszkolu w Gdańsku,
Regulaminie Opłacania Posiłków w International Preschool of Gdansk/Międzynarodowym
Przedszkolu w Gdańsku oraz w Zasadach Rekrutacji do International Preschool of Gdansk
/Międzynarodowego Przedszkola w Gdańsku.
Rozdział V
Organy Przedszkola
§ 11
Organami Przedszkola są:
a) dyrektor;
b) Rada Rodziców (w przypadku utworzenia jej z inicjatywy Rodziców);
c) Rada Nauczycieli.

§ 12
Kadencja dyrektora Przedszkola trwa 4 lata. Kadencje Rad Rodziców i Nauczycieli trwają
rok.
§ 13
Uchwały Rad Przedszkola zapadają zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej
połowy uprawnionych do głosowania.
Rozdział VI
Dyrektor Przedszkola
§ 14
Dyrektor Przedszkola jest powoływany przez dyrektora zarządzającego ISG na czteroletnią
kadencję. Może być przez niego odwołany przed upływem kadencji na wniosek
Pełnomocnika Gdańskiej Fundacji Oświatowej, zwanego dalej Pełnomocnikiem Fundacji. Po
upływie kadencji ma prawo do zatrudnienia w charakterze nauczyciela Przedszkola. Dyrektor
zarządzający ISG określa tygodniowy wymiar prowadzonych przez niego zajęć
dydaktycznych.
§ 15
Najpóźniej na trzy miesiące przed upływem kadencji dyrektora Przedszkola, dyrektor
zarządzający ISG, po zasięgnięciu opinii Rady Nauczycieli Przedszkola decyduje
o powołaniu dotychczasowego dyrektora Przedszkola na kolejną kadencję albo organizuje
konkurs na to stanowisko. Konkurs jest organizowany również w wypadku odwołania lub
rezygnacji dyrektora Przedszkola ze stanowiska.
§ 16
Regulamin konkursu na dyrektora Przedszkola przygotowany przez dyrektora zarządzającego
ISG zatwierdza Pełnomocnik Fundacji.
§ 17
Dyrektor Przedszkola:
a) reprezentuje Przedszkole;
b) współpracuje z Radą Rodziców;
c) przewodniczy Radzie Nauczycieli Przedszkola;
d) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do uczących w Przedszkolu nauczycieli;
e) uczestniczy w przygotowaniu planu organizacyjnego Przedszkola;
f) uczestniczy w przygotowaniu budżetu Przedszkola;
g) corocznie, do 30 września, przedkłada Pełnomocnikowi Fundacji plan pracy
dydaktycznej i wychowawczej Przedszkola na dany rok szkolny, opracowany
w oparciu o projekty Rady Nauczycieli Przedszkola oraz budżet zatwierdzony przez
dyrektora Biura Fundacji;

h) corocznie ustala i ogłasza kryteria rekrutacji, opracowane w porozumieniu
z Pełnomocnikiem Fundacji i dyrektorem zarządzającym ISG;
i) składa wniosek do dyrektora zarządzającego ISG o zorganizowanie konkursu
na nauczyciela, jeżeli istnieje taka potrzeba.
§ 18
Po uzyskaniu akceptacji Zarządu Fundacji dyrektor zarządzający ISG może powołać
wicedyrektora Przedszkola. Kompetencje i obowiązki wicedyrektora określa dyrektor
zarządzający ISG.
Rozdział VII
Wychowankowie Przedszkola
§ 19
Dzieci są przyjmowane do Przedszkola według kryteriów ogłoszonych najpóźniej w ostatnim
kwartale roku kalendarzowego – na przyszły rok szkolny, zamieszczonych na stronie
internetowej Przedszkola.
§ 20
Dzieci będące wychowankami Przedszkola mają prawo do:
a) zindywidualizowanego procesu opiekuńczo-dydaktycznego dostosowanego do potrzeb
i możliwości oraz właściwej opieki wychowawczej;
b) dobrego przygotowania do dalszego kształcenia i funkcjonowania społecznego;
c) poszanowania godności osobistej;
d) ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
§ 21
Podstawą skreślenia dziecka z listy wychowanków Przedszkola przez dyrektora Przedszkola
jest:
a) uchwała o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola, podjęta przez Radę
Nauczycieli Przedszkola w przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu
i życiu innych dzieci, a rodzice nie podjęli współpracy w sprawach wychowawczych;
b) zaleganie z opłatami czesnego przez rodziców (prawnych opiekunów) dziecka przez
dwa miesiące.
Rozdział VIII
Rodzice
§ 22
Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków mają prawo do:
a) rzetelnej, bieżącej informacji na temat swoich dzieci (podopiecznych);

b) poznania programu kształcenia i wychowania;
c) uzyskiwania od nauczycieli porad i wskazówek w rozpoznawaniu przyczyn
ewentualnych trudności edukacyjnych i wychowawczych oraz w doborze metod
udzielania wychowankowi pomocy.
§ 23
Rodzice (prawni opiekunowie) wychowanków są zobowiązani do:
a) aktywnej współpracy z nauczycielami Przedszkola w realizacji programu
dydaktyczno-wychowawczego;
b) przyprowadzania i odbierania wychowanka z Przedszkola – osobiście lub przez
pisemnie upoważnioną osobę zapewniającą pełne bezpieczeństwo;
c) informowania o przyczynach nieobecności wychowanka w Przedszkolu;
a w szczególności niezwłocznego powiadamiania o zatruciach pokarmowych
i chorobach zakaźnych;
d) osobistego kontaktu z nauczycielem lub dyrektorem Przedszkola na ich prośbę;
e) regularnego, terminowego wnoszenia opłat, zgodnie z Regulaminem Opłacania
Czesnego w International Preschool of Gdansk/Międzynarodowym Przedszkolu
w Gdańsku i Regulaminem Opłacania Posiłków w International Preschool of Gdansk
/Międzynarodowym Przedszkolu w Gdańsku pod rygorem naliczenia kar za zwłokę
i skreślenia z listy wychowanków Przedszkola.
§ 24
Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego
oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.
§ 25
Radę Rodziców Przedszkola tworzą wybrani w poszczególnych oddziałach Przedszkola
przedstawiciele rodziców (prawnych opiekunów) – po jednym z każdego oddziału.
Przedstawicieli wybiera się na kadencję trwającą jeden rok kalendarzowy.
§ 26
Rada Rodziców Przedszkola corocznie wybiera Przewodniczącego, na roczną kadencję,
trwającą od początku roku kalendarzowego. Przewodniczący wraz z Radą Rodziców
Przedszkola reprezentuje rodziców (prawnych opiekunów) wobec Fundacji, dyrektora
Przedszkola i dyrektora zarządzającego ISG.

Rozdział IX
Nauczyciele Przedszkola
§ 27
Nauczyciele Przedszkola mają prawo do:
a) warunków pracy umożliwiających realizowanie zamierzeń dydaktycznych
i wychowawczych Przedszkola;
b) szacunku dla swoich poglądów i przekonań;
c) swobodnego doboru metod kształcenia i wychowania;
d) stosowania w działalności dydaktycznej i wychowawczej rozwiązań autorskich
wypracowanych w zespole nauczycieli szkół i placówek Fundacji.
§ 28
Nauczyciele Przedszkola mają obowiązek:
a) posiadania odpowiedniego wykształcenia oraz warunków zdrowotnych niezbędnych
do wykonywania zawodu;
b) brania udziału w kształtowaniu oferty podstawowej i dodatkowej Przedszkola;
c) prowadzenia powierzonych przez dyrektora Przedszkola zajęć opiekuńczych,
edukacyjnych i wychowawczych;
d) efektywnego wykorzystania czasu zajęć i indywidualizowania pracy dydaktycznej
i wychowawczej;
e) troszczenia się o zdrowie i bezpieczeństwo wychowanków podczas ich pobytu
w Przedszkolu oraz poza jego terenem w czasie wyjść i wycieczek organizowanych
przez Przedszkole;
f) współpracowania ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno –
pedagogiczną;
g) systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych;
h) współdziałania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania
i nauczania dzieci (podopiecznych);
i) uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nauczycieli, spotkaniach z rodzicami oraz
imprezach, uroczystościach, zebraniach wynikających z harmonogramu pracy
Przedszkola;
j) dokumentowania swojej pracy według zasad przyjętych w ISG.
§ 29
Radę Nauczycieli tworzą nauczyciele pracujący w Przedszkolu oraz dyrektor Przedszkola.
Radzie Nauczycieli przewodniczy dyrektor Przedszkola.
§ 30
Rada Nauczycieli Przedszkola:
a) w oparciu o projekt rozwoju ISG i szkolny zestaw programów wypracowuje
koncepcję pracy dydaktycznej i wychowawczej Przedszkola oraz rozstrzyga
podstawowe kwestie dydaktyczne i wychowawcze;

b) ma prawo wnioskować do dyrektora Przedszkola o skreślenie dziecka z listy
wychowanków Przedszkola, w przypadku gdy zachowanie dziecka zagraża zdrowiu
i życiu innych dzieci, a rodzice nie podjęli współpracy w sprawach wychowawczych.
Rozdział X
Organizacja Przedszkola
§ 31
Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych
według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych.
§ 32
Przedszkole pracuje przez 11 miesięcy w roku, z miesięczną przerwą wakacyjną ustalaną
każdego roku przez dyrektora zarządzającego ISG. Oddział ostatniego roku przygotowania
przedszkolnego pracuje 10 miesięcy, zgodnie z harmonogramem pracy Przedszkola.
§ 33
Rozkład dnia dla danego oddziału przedszkolnego uwzględnia założenia programowe i jest
dostosowany do potrzeb dzieci wynikających z wymagań zdrowotnych i higienicznych.
Rozkład dnia opracowuje i zatwierdza dyrektor Przedszkola w porozumieniu z Radą
Nauczycieli Przedszkola.
Rozdział XI
Postanowienia końcowe
§ 34
Statut obowiązuje wszystkich członków społeczności Przedszkola.
§ 35
Tekst niniejszego statutu może być nowelizowany przez Radę Fundacji.
§ 36
Z dniem 2 listopada 2015 roku dotychczasowy Statut International Preschool of
Gdansk/Międzynarodowego Przedszkola w Gdańsku traci moc, zaś wchodzi w życie niniejszy
Statut.

