UCHWAŁA NR 10/2015
RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 31 sierpnia 2015r.
w sprawie zmian do Statutu
Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Na podstawie art. 50 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty
( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz 2572 z późn. zm.) Rada Pedagogiczna Przedszkola
Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim uchwala co następuje:
§1
W Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim stanowiącym
załącznik do Uchwały Nr 2/2014 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 6 z
dnia 10.02.2014 zmienionym Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/2014 z dnia
29.09.2014r.wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 10 ust.1 pkt 1.2 otrzymuje brzmieniu:
„ 1.2. Rodzice (opiekunowie prawni oraz upoważnione przez nich osoby są
zobowiązani do punktualnego przyprowadzania ( do godz. 9.00) oraz
punktualnego odbierania (do godz. 17.30) dzieci z Przedszkola”.
2) W § 15 ust.1 dodaje się pkt 1.6 w brzmieniu:
„ 1.6. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w
tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny w celu doskonalenia pracy przedszkola.”
3) W § 27
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„ 1. Przedszkole jest czynne 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 6.30 do 17.30”.
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„ 2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej,
zagospodarowany jest w następujących proporcjach”.
c) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dzieckiem jest
realizowana w godzinach 7.30 – 12.30”.
d) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Wysokość opłat za świadczenia przedszkola w czasie
przekraczającym bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę o którym
mowa w ust.2a określa Rada Miasta Mińsk Mazowiecki w drodze uchwały”.
e) Uchyla się ust.12
f) Dotychczasowe ustępy 13-15 otrzymują numerację 12-14.
g) Dodaje się ust. 15 w brzmieniu:
„15. Warunki zwalniania z opłat o których mowa w ust. 10 określa w
uchwale organ prowadzący Przedszkole”.
4) W § 31 ust.2 otrzymuje brzmienie”
„2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku
powyżej 6 lat nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku
kalendarzowym w którym dziecko kończy 8 lat”.
5) W § 34 ust 1 pkt 1.4 otrzymuje brzmienie:
„1.4. nie odbierania dziecka w godzinach pracy Przedszkola
( do godziny 17.30)”.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Pedagogiczna w składzie:
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