
Uchwała Rady Pedagogicznej podjętej w ramach kompetencji stanowiących   

UCHWAŁA Nr  PP2.000.1.2014 

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Goczałkowicach Zdroju z dnia 
24.02.2014 r. 

w sprawie statutu przedszkola. 

Na podstawie art. 52 ust. 2  ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 
2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się oraz  na podstawie  art.1 ust 12 ustawy z 
dnia 6 grudnia 2013 r., o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw      
( Dz. U. z 2013 r. Poz. 7 ), , co następuje: 

§ 1. 

W statucie Publicznego Przedszkola nr 2 w Goczałkowicach – Zdroju uchwalonym w 
dniu 3.10.2012  roku przez Radę Pedagogiczną wprowadza się następujące zmiany: 

Rozdział VI – Wychowankowie, prawa i obowiązki 

W § 22 pkt 3 dodaje się:                                                                                                       
W roku szkolnym 2014/2015 obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego 
objęte są dzieci 6 letnie urodzone od 1 lipca do 31 grudnia 2008 roku.  

Uchyla się § 22 w brzmieniu: 

1. Przedszkole przeprowadza rekrutację  w oparciu o zasadę pełnej dostępności. 
2. Podstawą zapisu  dziecka do przedszkola jest „Karta zgłoszenia dziecka do   
    Przedszkola”.  
3. Rekrutacja dzieci przeprowadzana jest w terminie od 1 marca do 31  marca       
    każdego roku. 
4. W  pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są dzieci: 

a) dzieci pięcioletnie i sześcioletnie, które objęte są obowiązkiem rocznego przygotowania 
przedszkolnego; 

b) dzieci matek i ojców samotnie wychowujących dzieci, 
matek lub ojców, wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany 
stopień niepełnosprawności  bądź  całkowitą niezdolność do pracy albo 
niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych 
przepisów, a także  dzieci z rodzin zastępczych. 
c) dzieci już uczęszczające do przedszkola, 
d) dzieci  obojga rodziców pracujących, 
e) dzieci z rodzin wielodzietnych, 

oraz § 23 w brzmieniu: 

1. Jeżeli ilość dzieci zgłoszonych do Przedszkola w ustalonym terminie nie   
    przekracza liczby miejsc w Przedszkolu o dodatkowych przyjęciach decyduje  
    Dyrektor. Gdy ilość Kart – zgłoszeń będzie większa od limitu miejsc  
   powoływana jest Komisja Kwalifikacyjna. 



2. W skład Komisji wchodzą:  
- Dyrektor Przedszkola, 
- 1 przedstawiciel Rady Pedagogicznej,  
- 1 przedstawiciel  Rady Rodziców, 
3. Komisji przewodniczy Dyrektor. 
5. Odwołanie dotyczące rekrutacji dzieci, kieruje się do Dyrektora, w ciągu 14   
    dni od otrzymania informacji o  nie przyjęciu dziecka.  
6. W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmuje się na zwolnione miejsca decyzją    
    Dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną  
 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 


