ORGANY PRZEDSZKOLA
Organami przedszkola są:
A) Dyrektor przedszkola
B) Rada Pedagogiczna
C) Rada Rodziców

Dyrektor:
1. kieruje bieżącą działalnością wychowawczo – dydaktyczną przedszkola oraz reprezentuje
je na zewnątrz,
2. organizuje wewnętrzną ewaluację przedszkola, kontroluje i wspomaga nauczycieli,
poprzez obserwację prowadzonych przez nauczycieli zajęć,
3. wspólnie z Radą Pedagogiczną, opracowuje roczną i wieloletnią Koncepcję Rozwoju
Przedszkola,
4. dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli
oraz innych pracowników nie będących nauczycielami,

Wicedyrektor:
1. W szkole lub placówce, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone
stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze, powierzenie tych stanowisk
i odwołania z nich dokonuje dyrektor przedszkola lub placówki, po zasięgnięciu opinii
Organu Prowadzącego, oraz Rady Pedagogicznej.
2. Do obowiązków wicedyrektora należy w szczególności:


Sprawowanie nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami, nad
oddziałami przedszkolnymi, oraz realizację zadań wynikających z planu nadzoru
pedagogicznego w zakresie jemu przypisanym,



Kontrolowanie realizacji przez nauczycieli realizacji podstawy programowej
wychowania przedszkolnego,



Sprawowanie

nadzoru

nad

działalnością

wychowawczą,

dydaktyczną

i opiekuńczą przedszkola,


Zastępowanie dyrektora przedszkola podczas jego nieobecności,



Dokumentowanie wszelkich czynności nadzoru pedagogicznego,



Realizowanie spraw zleconych przez dyrektora,



Reprezentowanie placówki na zewnątrz w ramach posiadanych upoważnień. lub
uprawnień.

Rada Pedagogiczna:
1. Rada pedagogiczna powoływana jest z mocy prawa – ustawy o systemie oświaty (Art.
40). Każdy nauczyciel przedszkola z racji zatrudnienia staje się członkiem Rady
Pedagogicznej.
2. Rada Pedagogiczna posiada kompetencje uchwałodawcze, stanowiące i opiniodawcze.
Szczegółowy zakres w/ w kompetencji i sposób podejmowania uchwał Rady
Pedagogicznej opisuje Statut przedszkola, w oparciu o Ustawę z dnia 7 września
1991. o systemie oświaty, oraz Regulamin Rady Pedagogicznej Przedszkola
Samorządowego im. „ Pluszowego Misia” w Nowinach.
3. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane, załączniki do protokołów
gromadzone są

w odrębnej teczce.

4. Opieczętowaną i podpisaną przez dyrektora księgę protokołów oznacza się klauzulą:
„księga zawiera … stron, ponumerowanych od nr … do nr … data pierwszego
protokołu …….., data ostatniego protokołu ……..”

Rada Rodziców
1. Rada Rodziców jest organem przedszkola całkowicie niezależnym od Rady
Pedagogicznej oraz Dyrektora Przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, tzw.
trójek, wybranych przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału na pierwszym
zebraniu w każdym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców jest reprezentantem ogółu rodziców dzieci uczęszczających do
przedszkola.
4. Rada Rodziców posiada wiele kompetencji, które szczegółowo opisuje Statut
Przedszkola

