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Kwalifikacje zawodowe: 

 nauczyciel dyplomowany, wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem 

pedagogicznym, specjalność - edukacja początkowa 

 studia podyplomowe - organizacja i zarządzanie oświatą 

Kompetencje: 

Dyrektor jest organem placówki uprawnionym do kierowania jej bieżącą działalnością 

i reprezentowania jej na zewnątrz. Kompetencje dyrektora określa Art. 68 Ustawy z dn. 14 

grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Statut Miejskiego Przedszkola 

nr 15 w Zgierzu. 

Dyrektor przedszkola w szczególności: 

 kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na zewnątrz; 

 sprawuje nadzór pedagogiczny, 

 sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 

 przewodniczy radzie pedagogicznej oraz realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte 
w ramach ich kompetencji stanowiących; 

 dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki zaopiniowanym przez 
radę pedagogiczną i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także 
organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę placówki;  

 wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom i 
nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole; 

 współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych; 

 stwarza warunki do działania w placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń innych 
organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 
działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 
dydaktycznej, wychowawczej i placówki. 

 odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia 
specjalnego wychowanka; 

 wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych; 

 Dyrektor przedszkola może, w drodze decyzji, skreślić wychowanka z listy wychowanków 
w przypadkach określonych w statucie przedszkola. Skreślenie następuje na podstawie 
uchwały rady pedagogicznej. 

Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i 
pracowników niebędących nauczycielami.  

http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=1#P1A6
http://prawo.vulcan.pl/przegdok.asp?qdatprz=02-11-2009&qplikid=1#P1A6


Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach: 

 zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola 

 przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym 
pracownikom przedszkola; 

 występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach 
odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników 
przedszkola; 

Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie 
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie 
przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją. 

Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną i 
rodzicami, a w szczególności zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi 
organami przedszkola. 

Dyrektor rozstrzyga w drodze decyzji administracyjnych: 

 spełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem 

(art.37, ust1. Ustawy z dnia 16 grudnia 2016r, Prawo oświatowe) 

 skreślenie wychowanka z listy wychowanków 

 nadanie nauczycielowi stopnia awansu nauczyciela kontraktowego  (na podstawie Art. 9b 

ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela) 

W pozostałych sprawach dyrektor wydaje zarządzenia wewnętrzne. 

 


