
 

 

UCHWAŁA NR 2/2012 

 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Nr 3 

w Rybniku 

z dnia 29.06.2012r. 

 

 

W sprawie zmian w statucie 

 
Na podstawie: 

• Ustawy z dnia 7 września 1991r. O systemie oświaty (Dz.U. Z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z 
późniejszymi zmianami) 

• Ustawy z dnia 27 stycznia 2012r. O zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (Dz.U. Z 2012r. Poz.176) 

 
 

§ 1 
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 
1. Wprowadzić zmiany w Statucie Przedszkola Nr 3, dostosowując przepisy do obowiązującego 

prawa, których treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
2. Przyjąć jednolity tekst statutu przedszkola stanowiący integralną część niniejszej uchwały. 

 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

§ 4 
 

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady pedagogicznej: 
 
 
 



 

 

 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY NR 2/2012 
 
 
W statucie Przedszkola Nr 3 uchwalonym 28 lutego 2011r. (jednolity tekst) przez Radę Pedagogiczną 
wprowadza się następujące zmiany: 

1. W §2 po ust. 5 dodaje się ust. 6 o brzmieniu:  

Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym lub indywidualnym 

Przedszkole może organizować indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. 

a. nauczaniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie 

utrudnia uczęszczanie do przedszkola. 

b. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz orzeczenie o 

potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, a także o potrzebie zajęć rewalidacyjno-

wychowawczych organizowanych zgodnie z odrębnymi przepisami wydają zespoły 

orzekające, działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w 

tym w poradniach specjalistycznych.. 

c. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego określa zalecane formy kształcenia 

specjalnego, z uwzględnieniem rodzaju niepełnosprawności, w tym stopnia 

upośledzenia umysłowego. 

d. Dyrektor przedszkola organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie 

przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym. 

e. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizowanych bezpośrednio z dzieckiem wynosi  od 4 do 6 godzin. 

f. Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego przygotowania przedszkolnego 

realizuje się w ciągu co najmniej 2 dni. 
Dzieciom objętym indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym, których stan zdrowia znacznie 
utrudnia uczęszczanie do przedszkola, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im 
pełnego osobowego rozwoju, dyrektor, w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia 
zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia w życiu 
przedszkola, w szczególności umożliwia udział w zajęciach, uroczystościach i imprezach 
przedszkolnych. 
 

2. W §3 ust. 2 pkt 1 litera h po wyrazie „6-cio letnich” dodaje się wyrazy: 
       „ i 5-cio letnich”. 

3. W §3 ust. 2 pkt 1 litera r przyjmuje brzmienie: 
 

„dopuszcza do użytku  program wychowania przedszkolnego na wniosek nauczyciela lub 
nauczycieli po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i ustala przedszkolny zestaw programów,” 

 



 

 

4. W §3 ust. 2 pkt 1 litera v wyrazy: „do 31 marca danego roku” zostają skreślone. 

5. W §8 ust. 2 po kropce dopisuje się zdanie: 
 
„Szczegółowy rozkład dnia dla danej grupy wpisany jest w dzienniku zajęć.” 
 

6. W §9 ust. 2 pkt 6 po wyrazach: „na kwitariuszach” dodaje się wyrazy: 
 
    „lub poprzez wyciągi bankowe.” 
 

7. W §9 ust. 2 pkt 7 po wyrazach: „dla rodziców” dodaje się: 
 
    „lub wpłacane na konto bankowe przedszkola.” 
 

8. W §13 ust. 1 pkt 2 litera a skreśla się wyrazy po „wychowania przedszkolnego”. 

9. W § 13  po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 o brzmieniu: 

    „3.Obowiązki rodziców. 
a) przestrzeganie regulaminu przedszkola zawartego w kąciku dla rodziców. 

b) przyprowadzanie i odbieranie dziecka w ramach pracy Przedszkola. 
c) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu.. 
d) przyprowadzanie do Przedszkola zdrowego i czystego dziecka. 
e) bezzwłoczne informowanie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka. 
f) współdziałanie z Przedszkolem w realizacji jego zadań. 
g) zapoznawanie się z informacjami zamieszczonymi w kąciku dla rodziców. 
h) zapewnienie dziecku 6 i 5 – letniemu możliwości regularnego uczęszczania do Przedszkola. 
i) wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia przez  dzieci gotowości szkolnej 

  4. Rodzice mają prawo  do: 
a) zapoznania się z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy          

dydaktyczno – wychowawczej. 
b) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat aktualnego stanu rozwoju         

postępów edukacyjnych dziecka. 
c) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka , aby mogli je w      

osiąganiu tej gotowości , odpowiednio do potrzeb wspomagać    
d) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn 

trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy. 
e) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy 

przedszkola 
f) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i 

nadzorującemu pracę pedagogiczną.” 
 

10. W §14 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 kalendarzowego, w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci 
może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 
lat. „ 



 

 

 
 

11. W § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„3. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w 
przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, 
w którym dziecko kończy 5 lat. W przypadku dziecka, o którym mowa w ust.2  obowiązek ten 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko 
rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.” 

 
12. W § 14 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

 
„4. W latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014, na wniosek rodziców, obowiązkiem szkolnym 

obejmuje się dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat. Dziecko w wieku 6 lat, 

które w latach szkolnych 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, 

kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu” 

 

13. W § 14 ust. 6    zostaje skreślony. 

14. W § 14 ust. 7 przyjmuje numerację 6. 

15. W §14 ust. 9 przyjmuje numerację 7. 

16. W § 14 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

 

„ 8. Dzieckoma prawo do: 
1) Dziecko ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu    wychowawczo –   

dydaktyczno – opiekuńczego zgodnie z   zasadami higieny pracy umysłowej;  
a) sprawiedliwej i obiektywnej oceny dziecka przez nauczycielkę; 
b) rozwijania zainteresowań i zdolności dziecka; 
c) osiągnięcie optymalnego poziomu rozwoju w zakresie różnych dziedzin 

wychowawczych; 
d) partnerskiej rozmowy na każdy temat; 
e) akceptacji swojej osoby; 
f) przygotowania do podjęcia obowiązku szkolnego; 
g) korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno Pedagogicznej. 
h) przebywania w bezpiecznych i higienicznych warunkach zarówno w budynku jak i 

poza nim. 
i) korzystania z pomieszczeń przeznaczonych do użytku dzieci; 
j) korzystanie ze sprzętu, zabawek i pomocy dydaktycznych. 

2) Obowiązki dziecka w Przedszkolu. 
a) szanowanie siebie i innych 
b) przestrzeganie ustalonych zasad bezpieczeństwa i postępowania w kontaktach z 

rówieśnikami. 
c) szanowanie sprzętu i zabawek. 
d) uczestniczenia w pracach porządkowych i samoobsługowych. 
e) kulturalnego zwracania się do rówieśników i dorosłych.” 

 

17. W § 14 ust. 11 otrzymuje numerację 9, a w pkt.7 po wyrazach ”obowiązek szkolny” 



 

 

dodaje się: 

„oraz dzieci 5-letnich mających prawo do rocznego przygotowania przedszkolnego.” 
 

18. W § 14 ust. 12 otrzymuje numerację 10. 
 
 

 

 

 

 

 


