Organy i osoby sprawujące w placówce funkcje i ich kompetencje:
o Dyrektor mgr Małgorzata Purol – dyrektor przedszkola od 01.09.2000r.
wyłoniona w drodze konkursu
o Rada Pedagogiczna
o Rada Rodziców
1. Dyrektor przedszkola:
- kieruje bieżącą działalnością dydaktyczną i wychowawczą przedszkola
- sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju
psychofizycznego,
- sprawuje nadzór pedagogiczny oraz dokonuje oceny pracy nauczyciela,
- realizuje uchwały Rady Pedagogicznej
- dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi
odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
- decyduje w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników w przedszkolu,
- przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom oraz innym pracownikom
przedszkola,
- występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców
w sprawie odznaczeń, nagród i wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników,
- wykonywanie swych zadań opiera na współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
2. Rada Pedagogiczna – organ przedszkola w zakresie realizacji statutowych
zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki:
- w skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu
z dyrektorem pełniącym funkcję przewodniczącego
- do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
a) zatwierdzanie planów pracy placówki
b) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych
c) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
d) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia z listy przedszkolaków
e) podejmowanie uchwał dotyczących organizacji przedszkola i planu finansowego, opiniuje
propozycje i wnioski dyrektora,
f) przygotowywanie projektu statutu lub jego zmian
g) wnioskuje do organu prowadzącego przedszkole o odwołanie z funkcji dyrektora
lub do dyrektora o odwołanie nauczyciela z innej funkcji kierowniczej w przedszkolu.
3. Rada Rodziców– stanowi reprezentację rodziców wychowanków wybranych
na zebraniu ogólnym podczas tajnego głosowania:
- zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców wychowanków placówki,
- Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny
ze statutem przedszkola,
- Rada Rodziców może występować do dyrektora placówki, Rady Pedagogicznej z wnioskami
i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola,
- Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych
źródeł, zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności Rady Rodziców
placówki,
- Rada Rodziców opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu
zawodowego.

