Uchwała nr 2/2014/2015
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 7 w Rybniku
z dnia 31.03.2015
w sprawie: zmian w statucie przedszkola
Na podstawie:
art. 42 ust.1, art 50 ust.2 pkt 1, art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie
oświaty /tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm./ w związku z Ustawą
z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
/Dz.U. z 2014 poz. 7/ oraz § 3 ust.3 pkt 2 lit.d Statutu Przedszkola nr 7

Rada Pedagogiczna
uchwala co następuje:
§1
W Statucie Przedszkola nr 7 w Rybniku z dnia 24.10.2013 wprowadza się
następujące zmiany:
1. W § 11 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu:
1/ obowiązek, o którym mowa w ustępie 5, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat
2/ Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust.5 są
obowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do
przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia
3/ Dyrektor przedszkola informuje dyrektora szkoły w obwodzie której dziecko
mieszka o niespełnieniu obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego –
nieusprawiedliwiona nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej
50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych”

2. W § 11 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3
do 6 lat z zastrzeżeniem ust. 3
1/przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w formie elektronicznej zgodnie z
zasadami rekrutacji oraz według jednolitych kryteriów obowiązujących w całym
mieście, w terminie ustalanym przez organ prowadzący
2/informacje zawarte w formularzu zgłoszeniowym podlegają Ustawie o
ochronie danych osobowych i służą wyłącznie do użytku wewnętrznego
3/ w przypadku uzyskania przez dzieci jednakowej liczby punktów komisja
rekrutacyjna przeprowadzi losowanie, z którego zostanie sporządzony protokół
4/rodzic zobowiązany jest do udzielenia pełnej informacji o dziecku,
szczególnie dotyczącej jego zdrowia
5/ w przypadku nie poinformowania lub zatajenia informacji o dziecku rodzic
ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka w czasie
pobytu w przedszkolu

6/osoby nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki przedszkola
na warunkach dotyczących obywateli polskich, pod warunkiem, że na terenie
RP przebywają legalnie”
3. W §11 uchyla się ustęp 8 i 9

§2
Za wykonanie zadań wynikających z uchwały czyni się odpowiedzialnym
Dyrektora przedszkola
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. W głosowaniu
brało udział 8 członków Rady Pedagogicznej, za przyjęciem uchwały głosowało 8
osób, przeciw 0 osób, wstrzymało się 0 osób.
Protokolant

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

