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1. Zakres 

1.1. Statuty obejmuja nastepujace przedszkola ktore sa wlasnoscia i sa prowadzone przez 
gmine Hole 

1.2. Statuty dotycza nastepujacych przedszkoli: 

1.2.1. Przedszkole Løken 

1.2.2. Przedszkole Sundvollen 

1.2.3. Pzedszkole Plastyczne w Viku  

1.2.4. Przedszkole Sollihøgda 

1.2.5. Przedszkole Svensrud  

1.2.6. Przedszkole Sundvollen 

1.2.7. Przedszkole Helgelandsmoen 

 
 

2. Administracja 

2.1. Wojewoda ponosi odpowiedzialnosc za planowanie i prowadzenie przedszkoli.  

2.2. Przedszkola sa zobowiazane do zatrudnienia dyrektora Przedszkola,ktory 
jestodpowiedzialny za prowadzenie przedszkola pkt.1.2. 

2.3. Z wylaczeniem punktow 2.2 i 2.3 Przedszkola w gminie Hole sa zorganizowane w 
tensposob ze jedna osoba ponosi zawodowa odpowiedzialnosc za ich funkcjonowanie. 
Srodki na to przyznaje wojewoda. 

 

3. Prawo, Regulamin, Program 

3.1. Przedszkola prowadzone sa zgodnie z prawem z dn.01.01.06 06. 

3.2. Nowy regulamin dotyczacy programu wszedl w zycie z dn.01.08.06. 

3.3. Decyzje gminy i plany jakie sa podejmowane w stosunku do przedszkoli oddanych 
doeksploatacji. 
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4. Regulamin § 1 - Konstytucja Ustawa Dotyczaca Nauczania I 
Prowadzeniaprzedszkola 

 
4.1  Przedszkole w porozumieniu i wzajemnym zrozumieniu z rodzicami zabezpieczy 

potrzeby dzieci dotyczace opieki i zabawy. Przedszkole bedzie takze promowalo 
nauke iedukacje jako podstawe wszechstronnego rozwoju dziecka. Przedszkole 
buduje rozwoj dzieci na podstawowych wartosciach chrzescijanskich ,nadziedzictwie 
humanizmu i tradycjach taki jak : wartosci ludzkie ,wartosci natury ,wolnosc 
samodzielnego myslenia ,ciekawosc poznawania,milosc blizniego 
,przebaczenie,rownosc isolidarnosc ,a takze wartosci ktore sa wyrazone w innych 
religiach ,oraz przekonania ktoresa zakorzenione w innych religiach jako wartosci 
ludzkie.  

 
4.2  Dzieci poszerzaja swoja radosc tworzenia ,zastanawiania sie i ciekawosc 

poznawania.Dzieci ucza sie dbac o siebie samych i o siebie nawzajem oraz o 
srodowisko,ktore jeotacza.Dzieci rozwijaja podstawawa wiedze i umiejetnosci.Maja 
takze miec prawo doudzialu w podejmowaniu decyzji dostosowanych do wieku i 
warunkow.  

 
4.3  Dzieci w przedszkolu traktowane sa z zaufaniem i szacunkiem,a takze z  

poszanowaniem wartosci dziecinstwa.Szacunek do tych wartosci ma byc udzialem 
dodobrego samopoczucia ,radosci ,zabawy i nauki ,ma byc takze wyzwaniem 
ajednoczesnie bezpiecznym miejscem dla wspolnoty (wszystkich dzieci) i 
zawieraniaprzyjazni.Przedszkole ma promowac rownosc plci i przeciwdzialac 
wszelkim formom dyskryminacji.  

5. ZARZAD I RADA RODZICOW 

5.1. Przedszkole zobowiazane jest do posiadania Zarzadu i Rady Rodzicow ( 
Jfr.StatutPrzedszkola ,paragraf 4 i regulamin ,paragraf 4) 

 
5.2  w Zarzad Przedszkola wchodza rodzice /opiekunowie,oraz zatrudnieni w takim 

stopniuze kazda z grup posiada taka sama liczbe reprezentantow ( Jfr.Statut 
Przedszkola)  

 
5.3  Wlasciciel Przedszkola posiada rowniez swojego reprezentanta w 

ZarzadziePrzedszkola  
 

5.4  Rodzice i pracownicy Przedszkola sami wybieraja ilosc osob ktore ma 
ichreprezentowac  

 
5.5 Kadencja Zarzadu reprezentantow wybranych sposrod rodzicow/opiekunow 

ipracownikow wymosi 1rok ,natomiast reprezentant wlasciciela przedszkola (gminy ) 
wybierany jest na okres kadencji gminy.  

 
5.6  Zarzad ustanawia sie sam. Przewodniczacy powoluje spotkania i ma prawo wyglaszac 

przemowienia  
 
5.7  Rada Rodzicow sklada sie ze wszystkich rodzicow i opiekunow wszystkich dzieci 

wprzedszkolu.  
5.8  Rada Rodzicow ma promowac wspolprace pomiedzy domem dzieci,czyli 

rodzicami/opiekunami ,a przedszkolem,czyli personelem.  
 
5.9  Przedszkole wybiera sposrod Rodzicow na czlonkow do Zarzadu Gminy . 

ZarzadGminy sklada sie z Przewodniczacego Zarzadu i Zarzadu kazdego z 
przedszkoli wgminie.Zarzad ma obowiazek powolac zebranie przez 30.09 , gdzie 
zostaje wybranychprzewodniczacy i sekretarz.Sundvollen Oppvekstsenter posiada 
wlasny regulamin.  
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6. PLATNOSCI RODZICOW /ZNIZKI /MIEJSCA WOLNE OD OPLAT 

 
6.1  Rada Gminy ustanawia obowiazujace stawki dla rodzicow w granicach 

okreslonychprzez Ministerstwo.Dodatkowo radzice ponosza koszty zwiazane z 
wyzywieniem miesiecznym adekwatnym do procentowego pobytu dziecka w 
przedszkolu.Rada Gminy ustanawia wysokosc stawki wyzywienia.  

 
6.2  Calodzienny pobyt w przedszkolu plci sie miesiecznie ,przez 11miesiecy, miesiac 

lipiec jest zwolniony od oplaty.  
 
6.3  Znizki dla rodzenstwa ustala Rada Gminy kazdego roku,po ustaleniu budzetu.  
 
6.4  Przydzial miejsc wolnych od oplaty /znizek w oplacie rozpatrywany jest na 

podstawiezlozonych z ta prosba podan.Termin skladania podan uplywa 01.06 
kazdego roku.  

 
6.5  Platnosc za pobyt w przedszkolu ponosi sie 20 kazdego miesiaca.  

 

7. NABOR  
 

7.1   zarowno do publicznych jak i prtwatnych przedszkoli odbywa sie przy  
wspolpracy z kierownokami przedszkoli w gminnym oddziale ds przedszkoli 
(StatutPrzedszkola ,paragraf 12.) Przydzial miejsc odbywa sie w gminie w oddziale ds 
przedszkoli. W przypadku odmowy do ubieganego sie miejsca na specyjalnych 
||warunkach ,istniejemozliwosc odwolania sie do gminy ,komorki ds przedszkoli.W 
przypadku odmowy doubieganego sie miejsca na zwyklych warunkach ,istnieje 
rowniez mozliwosc zlozeniaodwolania do gminy ,komorki da przedszkoli.  

 
 

7.2  Prawo do ubiegania sie o miejsce w przedszkolu (Jfr.paragraf 12a) dotyczy tych ktorzy 
spelniaja nastepujace warunki:  

 zlozyli podanie z prosba o przyjecie do przedszkola w odpowiednim czasie  

 maja rodzice ktorych dzieci ukonczyly 1 rok przed 01.09 (dotyczy 
najmlodszych dzieci )  

 dzieci sa zameldowane w Hole  
Pismienna Decyzja o przydzieleniu miejsca ,poswiadcza o tym ze gmina wypelnila 
swojeobowiazki dotyczace naboru i przydzialu miejsc.  
Przy zmianie zamieszkania,zmianie Gminy ,mozna ubiegac sie o miejsce 
wprzedszkolu ,kiedy zmiana adresu zameldowania zostala zgloszona.  

 
 

Podan z prosba o przyjecie do Przedszkola dokonuje sie na gotowych 
drukach.Podaniamozna skladac przez caly rok do Gminy do komorki ds Przedszkola 
,ale aby podaniezostalo rozpatrzone przy glownym przydzielaniu miejsc ,podanie musi 
wplynac do Gminy najpozniej z data stempla pocztowego 01. Marca. Przy ubieganiu 
sie o miejsce na specyjalnych warunkach ,nalezy przedlozyc 
odpowiedniadokumentacje ( pnkt.7.3.1-7.3.4 )  

 
 

7.3  Kryteria przyjec w kolejnosci :  
 

7.3.1 Dzieci niepelnosprawne ktore sa poparte z ramienia instancji pedagogicznych 
ipsychologicznych  
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7.3.2 Dzieci z udokumentowanymi problemami ; zdrowotnymi,socjalnymi(spolecznymi) 
lubpsychicznymi  
 
7.3.3 Dzieci z domow z udokumentowanymi ,zdrowotnymi,spolecznymi lub 
psychicznymiproblemami  
 
7.3.4 Dzieci ktorych rodzice:  
 

7.3.4.1. Sa etniczna mniejszoscia  
7.3.4.2. Sa jedynymi zywicielami rodziny  
7.3.4.3 Sa jedynymi zywicielami rodziny podczas zdobywania 
wyksztalceniapodstawowego  

 
7.3.5 Dzieci w wieku ostetniego roku przedszkolnego  

 
7.3.6 Dzieci posiadajace rodzenstwo w danym przedszkolu  
 
7.3.7 Pierwszenstwo przyznania miejsca w przedszkolu ,Maja rodzice dzieci 
ubiegajacychsie o przeniesienie do innych placowek przed rodzicami dzieci ,ktore do 
przedszkolajeszcze nie uczeszczaja.  
 
7.3.8 Data urodzenia ( dotyczy najstarszych )  

 

7.4  Przy przydzielaniu miejsc gmina kieruje sie powyzszymi kryteriami przyjec w 
wyzejwymienionej kolejnosci  

 
7.5        Przy kazdorazowym naborze ,gmina ma prawo zatrzymac 2 miejsca dla rodzin                 
zespecjalnymi potrzebami .Miejsca te powinny zostac rozdysponowane przed 01.08kazdego 
roku.  

 
7.6  Dzieci ktore otrzymaly miejsce w przedszkolu,zatrzymuja to miejsce az do 

czasuukonczenia wieku przedszkolnego, niepotrzebuja ubiegac sie o miejsce w 
przedszkolukazdego roku.Ubiegajacy sie po raz pierwszy o miejsce w przedszkolu 
musza zlozyc  
podanie przed 01.marca kazdego roku.Rodzice ktorych dzieci otrzymaly miejsce 
wprzedszkolu az do rozpoczecia obowiazku szkolnego ,zobowiazani sa do 
powiadomieniaprzedszkola w przypadku zmian ktore maja wplyw na posiadanie 
przydzielonego miejsca.  
 

7.7  Rok przedszkolny rozpoczyna sie z dniem 01.08 i trwa do 31.07 nastepnego roku.  
 
7.8  Rodzice dzieci mieszkajacych poza obszarem gminy Hole,moga rowniez ubiegac sie 

o miejsca w przedszkolu polozonym na terenie gminy Hole.Pierwszenstwo 
wrozpatrywaniu podan maja jednak mieszkancy gminy . Podania z poza gminy Hole 
bedarozpatrywany w przypadku nadwyzek wolnych miejsc i wg kryteriow przyjetych w 
Hole.  
Aby dziecko otrzymalo miejsce w innej gminie niz Hole wymagana jest pismienna 
decyzjapomiedzy gminami o refundacji kosztow.  
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8. WYPOWIEDZENIE I NIEOBECNOSCI 

 
8.1  Wypowiedzenie musi zostac przedlozone na pismie ,najpozniej dwa miesiace przed 1lub 

15 miesiaca w ktorym dziecko konczy uczeszczanie do Przedszkola.  

 

8.2       Dziecko powinno wykorzystac miejsce w przedszkolu stosownie do zawartej      umowy.  
100% miejsca w przedszkolu odpowiada 5 dniom w tygodniu,60% odpowiada 3dniom.  

 
8.3     Mozna stracic prawo do posiadanego miejsca w przedszkolu z nastepujacychpowodow:  
 

8.3.1 Nieregularna frekwencja przez dluzszy czas .Dotyczy dzieci ktore 
posiadajacemiejsce w przedszkolu ,ale wykorzystuja je w niwielkim stopniu bez 
powiadomieniaPrzedszkola o zaistnialych przyczynach  

 
8.3.2. Falszywe informacje zlozone w podaniu z prosba o przyjecie do przedszkola  

 
 8.3.3 Z powodu braku zaplaty za kolejne dwa miesiace ,ewentualnie z powodu 

generalenenierzetelnych zaplat  
 

8.3.4 Powtarzajace sie spoznienia w odbiorze dziecka.Za zbyt pozne odbieranie 
bedzierejestrowane .Za zbyt pozne odbieranie jest rozumiane nieopuszczenie 
tereniePrzedszkola przed zamknieciem.  

 
8.3.4.1Trzy razy zbyt pozne odebranie dziecka prowadzi do pisemnego 
ostrzezenia 

 
8.3.4.2 OD czwartego razu bedzie pobierana kara w wysokosci 300 kr  

 
8.3.4.3 Przy siodmym razie zbyt poznego odebrania dziecka ,traci sie prawo 
doposiadanego miejsca w przedszkolu w Hole ,ponowne ubieganie sie o 
miejsce wprzedszkolu musi nastapic w sposob przyjety na ogolnych 
warunkach. 

  
8.3.5 Utrata tego miejsca nastepuje w trybie natychmiastowym ,bez 
czasuwypowiedzenia , date te ustala dyrektor danego przedszkola.  

 

 
8.4  Przy nieobecnosciach ,dyrektor Przedszkola powinien otrzymac powiadomienie 

odrodzicow,tego dnia,ktorego dotyczy nieobecnosc.Nieakceptuje sie 
slownegousprawiedliwienia przekazanego przez dziecko.Przedszkole ma obowiazek 
powiadomic  
kuratora dzieciecego w przypadku powaznego zaniepokojenia ( Jfr.PrawaDziecka 
,paragraf 22 )  
 

8.5  W przypadku zmiany gminy (udokumentowanej poprzez Urzad Zaludnienia) ,traci 
sieprawo do miejsca w przedszkolu ,op okresie wypowiedzenia.  
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9. WYKORZYSTANIE TERENU( WEWNATRZ I NAZEWNATRZ )  

 
9.1  Plac zabaw i ptrzestrzen wolna dla dzieci jest odgornie wyznaczona,wymosi ona 

4,2m2 wewnatrz i 6 razy wieksza na zewnatrz ,i gmina Hole przestrzega zalecanych 
norm.  

 

10. ZATRUDNIENIE KADRY  

 
10.1  W przedszkolach na terenie gminy Hole ,przedszkola maja obowiazek 

zatrudnieniapedagoga w plenym wmiarze pracy ,1pedagog przypada na 18 dzieci 
,ktore ukonczyly 3lata.1pedagog -podczas gdy dzieci sa ponizej wieku 3lat, zakladajsc 
ze dzieciprzebywaja w przedszkolu ponad 6 codziennie dziennie.  
Wiecej ,czytaj w regulaminie o zatrudnieniu pedagogow w przedszkolu z 
dn.12.01.1995,nr 945  

 
10.2  Poza artykulem 10.1 Przedszkole zobowiazane jest zatrudnic na pelen etat 

dwochasystentow, lub jednego asystenta i jednego pracownikow ds dzieci i mlodziezy 
w plenym wmiarze pracy.  

 
 

 

11. GODZINY OTWARCIA  
 

11.1  Przedszkole Løken- od godz .07.15-16.30  
11.2  Przedszkole Sundvollen -od godz.07.15 - 16.30  
11.3  Przedszkole Plastyczne Vik - od godz.07.15 - 16.30  
11.4  Przedszkole Sollihøgda -od godz.07.15 -16.45  
11.5  Przedszkole Svensrud - od godz .07.15 - 16.30  
11.6  Sundvollen oppvekstsenter - fra kl.07.15 - 16.30  
11.7 Przedszkole Helgelandsmoen - od godz. 07.15 -16.30  

 

 
 

12. WAKACJE I DNI PLANOWANIA  

 
12.1  Wszystkie Przedszkola w gminie Hole sa zamkniete przez dwa tygodniu w 

miesiaculipcu.Przedszkole Sollihøgda i Helgelandsmoen - oddzial Hundstad 
zamkniete sa trzy tygodnie w miesiacu lipcu.Dzieci ktore maja potrzebe przebywania 
w przedszkolu w tym trzecim tygodniu moga przebywac w innych placowkach 
znajdujacych sie na terenie gminy Hole,w tym czasie.  

 
12.2  Przedszkola sa zamkniete w czasie pomiedzy Bozym Narodzeniem , a Nowym  

Rokiem ,zamkniete sa rowniez w Wigilie i Nowy Rok.W srode przed Wielkim 
Czwartkiem Przedszkola zamykane sa o godz.12.00  
 

12.3  Dzieci maja miec minimum 4 tygodnie wolnego w ciagu roku przedszkolnego.  
 
12.4  Przedszkole przeznacza 37,5godziny w ciagu roku na dni planowania . Udzialu 

wplanowaniu bierze kadra zatrudniona w przedszkolu.  
Przedszkole wtedy jest zamkniete .Dni planowania powinny sie odbywac w czasie 
wolnym od szkoly.  
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13. MIEJSCA KONTYNGENTU/ MIEJSCA ZAREZERWOWANE NA    
EWENTUALNE SPECJALNE POTRZEBY  

 
13.1  Grupy zawodowe ,ktore sa potrzebne w gmine Hole a rekrutacja ich jest trudna 

,majapierwszenstwo w otrzymaniu miejsca w przedszkolu.Wojewoda gminy ocenia 
caroczniepotrzeby i ustala ilosc miejsc kontyngentu.  

 

14. Powyzsze decyzje weszly w zycie z dniem  

 
14.1  01.02.2011,po przeczytaniu i zatwierdzeniuprzez radnych gminy dn.25.01.2011  

 


