Uchwała Rady Pedagogicznej podjętej w ramach kompetencji stanowiących
UCHWAŁA Nr PP2.000.2.2015
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Goczałkowicach Zdroju z dnia
28.08.2015 r.
w sprawie statutu przedszkola.
Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół
(Dz.U. 2001 nr 61 poz. 624 ze zm.). uchwala się 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 I – Postanowienia ogólne. Podstawa prawna
Pkt 2 otrzymuje brzmienie:
Ustawa Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014 r. poz. 191. )
Rozdział III – Organy przedszkola
6) W § 10 Pkt. 1 dodaje się podpunkt f) w brzmieniu:
Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy ustalanie sposobu
wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad
przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia
pracy przedszkola.
Rozdział IV – Organizacja przedszkola
W § 18 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia dodatkowe w całości finansowane przez
Organ Prowadzący za wyjątkiem zajęć prowadzonych społecznie.
Rozdział VI – Wychowankowie, prawa i obowiązki
W § 22 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
Dzieci w wieku 5 lat mają obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego
W § 27 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
Dyrektor może dokonać skreślenia dziecka w wieku 2,5 do 4 lat z listy wychowanków, gdy :
a) dziecko nie uczęszcza do przedszkola przez okres 1 miesiąca, a rodzice nie
zgłoszą przyczyny nieobecności.
b) rodzice zalegają z odpłatnością za Przedszkole przez okres dwóch miesięcy,
c) jeżeli rodzice nie współpracuje z Przedszkolem, poradniami specjalistycznymi, a
dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci.
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§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
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