UCHWAŁA NR 1/2016
RADY PEDAGOGICZNEJ
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 6
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
z dnia 29 sierpnia 2016r.
w sprawie zmian do Statutu
Przedszkola Miejskiego Nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września
1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2015 r., poz 2156 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 zmienionej Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/2014 z dnia
29.09.2014r. oraz Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 10/2015 z dnia
31.08.2015r.wprowadza się następujące zmiany:
1) W § 2 ust.1 po pkt 1.10 dodaje się pkt 1.11. i 1.12 w brzmieniu:
„1.11 kształcenie u dzieci umiejętności czytania i przygotowanie dzieci do
nabywania umiejętności pisania;
1.12 przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
poprzez rozbudzenie ich świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz
budowanie pozytywnej motywacji do nauki języków obcych na dalszych
etapach edukacyjnych;”

2) W § 2 ust.2 pkt 2.2 otrzymuje brzmienie:
„ 2.2 organizowanie zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych,
logopedycznych, rewalidacyjnych, oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym.”
3) § 27 otrzymuje brzmienie:
„§ 27
1. Przedszkole jest czynne przez 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku,
w godzinach od 6.30 do 17.30.
2. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i
kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcie

zagospodarowania czasu
przebywania w przedszkolu w rozliczeniu
tygodniowym:
a) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym
czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczycieli),
b) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną
czwartą czasu) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku,
w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia
sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i
ogrodnicze itp.),
c) co najmniej jedną piątą czasu ( w przypadku młodszych dzieci- nie
więcej niż jedną piątą czasu)
zajmują różnego typu zajęcia
dydaktyczne,
realizowane
według
programu
wychowania
przedszkolnego,
d) pozostały czas – przeznacza się, odpowiednio do potrzeb, na
realizację:
- dowolnie wybranych przez nauczyciela czynności ( z tym, że w tej
puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe,
organizacyjne),
- pomoc psychologiczno- pedagogiczną,
- zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
3. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw
ustalonych na dany rok szkolny przez organ prowadzący na wniosek
Dyrektora i Rady Pedagogicznej do dnia 28 lutego danego roku.
4. Terminy przerw w pracy Przedszkola w danym roku szkolnym ustalone
zgodnie z ust.3, podawane są do wiadomości rodziców (opiekunów prawnych)
na tablicy ogłoszeń dla rodziców.
5. W godzinach 630-800 oraz 1530-1730 a także w okresie przerw świątecznych i
ferii szkolnych Przedszkole prowadzi zajęcia w grupach łączonych.
6. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych
w szczególności wspieranie prawidłowego rozwoju dziecka, Przedszkole
organizuje stołówkę.
7. Korzystanie z posiłków w stołówce jest odpłatne. Warunki korzystania
ze stołówki, w tym wysokość opłat ustala Dyrektor w porozumieniu
z Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki .
8. Dzieci przyjęte do Przedszkola na 10 godzin dziennie korzystają z trzech
posiłków. W Przedszkolu dopuszcza się, na warunkach uzgodnionych
w Zarządzeniu Dyrektora w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówki,
korzystanie przez dzieci z pojedynczych posiłków jak również możliwość
wykupu części posiłku składającego się na obiad.
9. Do opłat wnoszonych za korzystanie przez dzieci z posiłków w Przedszkolu
nie wlicza się wynagrodzeń pracowników, składek naliczanych od tych
wynagrodzeń oraz kosztów utrzymania stołówki.
10. Opłata za wyżywienie podlega obniżeniu o dzienną stawkę żywieniową w
przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu.
11. Wysokość opłat za świadczenia Przedszkola w czasie przekraczającym
bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę określa Rada Miasta Mińsk
Mazowiecki w drodze uchwały.

12. Odpłatność za Przedszkole, o której mowa w ust. 7 i ust. 11 wnosi się
do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc bieżący na podstawie umowy
zawartej z rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.
13. W przypadku szczególnie trudnej sytuacji materialnej rodziny lub
w szczególnie uzasadnionych przypadkach losowych na wniosek Rodziców
(opiekunów prawnych) dziecka opłatę za żywienie może wnosić MOPS.
14. Personel
przedszkolny
może
korzystać
odpłatnie
z
posiłków
przygotowywanych w Przedszkolu. Wysokość opłat oraz zasady korzystania z
posiłków określa Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym .
15. Warunki zwalniania z opłat o których mowa w ust. 11 określa w uchwale
organ prowadzący Przedszkole.”

4) W § 32 ust 1 otrzymuje brzmienie:
„1.Do przedszkola przyjmowane są dzieci na dany rok szkolny po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przepisami Rozdziału
2a ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2015r. , poz.
2156 z późn. zm.).
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Pedagogiczna w składzie:
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