
§Uchwała nr 1/2021/2022

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego 

w Turośni Kościelnej

z dnia   15.09.2021 r.

w sprawie zmian w statucie 

Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

     Na podstawie:

-  Ustawy z dn. 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

- Ustawy z dn. 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021

r. poz. 4 i 1237)

- Karty Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

uchwala się co następuje:

§ 1.

 W statucie Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej wprowadza się następujące

zmiany:

1) w § 13 ust 1 pkt. 7 zmienia brzmienie na: „realizowanie wskazań zawartych w opinii z

poradni psychologiczno- pedagogicznej”;

2) § 22 zmienia brzmienie na: „Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji

określają: „Roczny plan pracy Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej”,

„Plan  współpracy  ze  środowiskiem  rodzinnym  i  lokalnym”,  „Program  realizacji

preorientacji  zawodowej  Przedszkola  Samorządowego  w  Turośni  Kościelnej”  i

miesięczne plany pracy poszczególnych oddziałów”;

3) § 24 ust 1 otrzymuje brzmienie:  „Lekcje religii  w przedszkolu organizowane są w

oddziale sześciolatków zgodnie z deklaracjami rodziców.”;

4) w § 27 dodaje się ustęp 7 w brzmieniu: „W okresie dni wolnych od nauki w szkole

podstawowej  Przedszkole  zapewnia  wyżywienie  przy  minimalnej  liczbie  10

zadeklarowanych osób”



5) w § 28 ust 6 zmienia brzmienie na: „Po zakwalifikowaniu dziecka do przedszkola

konieczne  jest  podpisanie  oświadczenia  potwierdzającego  przez  rodziców  dziecka

wolę korzystania z usług przedszkola.”;

6) § 28 ust 7 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

może  podjąć  decyzję  o  skreśleniu  dziecka  z  listy  wychowanków  w  trakcie  roku

szkolnego w przypadku:

1) nieobecności wychowanka przez miesiąc i nie zgłoszeniu powodu tego faktu

2) zalegania z opłatą za świadczenia udzielane przez przedszkole powyżej miesiąca

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu

4) podawania  fałszywych  danych  w  karcie  zgłoszenia  o  stanie  dziecka  bądź  ich

zatajanie.”;

7) § 29 ust 1 zmienia brzmienie na: „Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece

jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału”;

8) § 36 ust 1 zmienia brzmienie na: „Spotkania z rodzicami w formie zebrań w celu

wymiany  informacji  oraz  dyskusji  na  tematy  wychowawcze  organizowane  są  w

przedszkolu  2  razy  w  roku  szkolnym  lub  częściej  na  wniosek  rodziców  lub

nauczycieli”;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Ewa Chrabołowska


