
Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian w statucie przedszkola

UCHWAŁA Nr 26/2009
 

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola w Zębowicach
                                          

z dnia 30 czerwca w sprawie zmian w statucie przedszkola.

Na podstawie: art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Z 

2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ,

Ustawy z dnia 19 marca 2009r.  o  zmianie ustawy o systemie oświaty oraz zmianie niektórych 

innych ustaw (Dz.U. Z dnia 7 kwietnia2009 r. nr 56,poz.4580)

Rozporządzenia MEN z dnia 27 mają 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania 

przedszkolnego,warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U. 

z dnia 3 czerwca 2009r.)

uchwala się, co następuje:

W Statucie Publicznego Przedszkola w Zębowicach

uchwalonym w dniu 29 czerwca 2007 r. przez Radę Pedagogiczną

wprowadza się następujące zmiany:

1) w  §3 w pkt.3  skreśla się : w piątki czynne do godz.15.00

     2) w  § 7 skreśla się pkt2 dodając w to miejsce:Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza 

prowadzona jest na podstawie zestawów programów do realizacji jakie w danym roku szkolnym 

dopuszcza dyrektor przedszkola

    3) w  § 13 pkt.9 dodaje się ppkt ł/ dopuszczanie do użytku w danym roku szkolnym zestawu 

programów do pracy z  dziećmi  ,  ppkt  m/  dopuszczanie  do realizacji  w danym roku szkolnym 

zestawu  podręczników  oraz  ppkt  n/wyrażanie  zgody  na  realizację  obowiązku  szkolnego  lub 

obowiązku przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.

4) w § 14 skreśla się pkt 15 , dodaje się pkt 20  Rada może wydać zgodę na utworzenie 

oddziału międzynarodowego oraz cofnąć zgodę na utworzenie takiego oddziału.

5)  w  § 18 zmienia się  pkt 4 na:Arkusz organizacji przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę 

Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący a w pkt 10 przedszkole posiada w oddziale w 

Radawiu mieszczącym się w budynku szkoły:

-salę do zajęć

-szatnię

-kuchnię



dodaje się pkt 15.W przedszkolu może działać oddział międzynarodowy,w którym zajęcia mogą 

odbywać się w języku obcym. Wniosek o utworzenie takiego oddziału składa organ prowadzący,

dodaje się  pkt  16.W przedszkolu może działać  punkt  lub  zespół  przedszkolny ,  umożliwiający 

wszystkim  dzieciom 5-letnim  zamieszkałym  na  terenie  gminy  możliwość  spełniania  obowiązku 

przedszkolnego.  Nauczyciela   prowadzącego  zajęcia   w  takim  punkcie  lub  zespole  zatrudnia 

dyrektor przedszkola.

       

6) w  § 20  w pkt.3  ppkt2 dodaje się : dzieci 5-letnie realizujące obowiązek przedszkolny

7) w   §   22  dodaje  się  pkt  8.Dziecko  w  wieku  5  lat  obowiązane  jest  odbyć  roczne 

przygotowanie przedszkolne. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym , w którym dziecko ukończyło 5 lat.

8) w  §   27  ,pkt  3  dodaje  się  ppkt.  n/  przeprowadzanie  diagnozy  przedszkolnej  w  roku 

poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.

9) W  §  28   do pkt.3 dodaje się : do zaoipiniowania

skreśla  się   pkt  4,otrzymuje  on  nowe  brzmienie:Dyrektor  biorąc  pod  uwagę  opinię  Rady 

Pedagogicznej dopuszcza na dany rok szkolny zestaw programów do pracy z dzieckiem.

Uchwała wchodzi w życie z dniem  30 czerwca 2009r.


