
UCHWAŁA Nr 2/2017   
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 3 w Rybniku  

z dnia 31.08. 2017 r.  
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 3 

 
 

Na podstawie:  
art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z 
późn. zm.2)  
Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.w sprawie ramowych statutów publicznego 

przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U. nr 61 poz. 626 z dnia 19 czerwca 2001 r.)  
w związku z  
• art. 98–99,art.100, art. 102,art. 110, art.112 , art.114 Ustawy – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r.)  
• art. 5,6 art. 16 ust.3,4, 4c, art. 16a Ustawa o systemie oświaty z 29 grudnia 2015 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 35)  
• ustawa z 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 
2015 r., poz. 1045) - „ustawa nowelizująca” • Uchwały Rady Miasta Rybnika nr 643/XLII/2014 z dnia 15 
stycznia 2014 r.  
 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

Dostosować Statut Przedszkola nr 3 w Rybniku z dnia 01.09.2015 r. do obowiązujących 
przepisów prawa :  
1) W § 9 ust.2  pkt 4) pkt g) otrzymuje brzmienie: 
„ g) Rodzice ( opiekunowie prawni) regulują opłaty za wyżywienie i opłatę stałą za 
przedszkole z dołu, na rachunek bankowy przedszkola nie później niż do 15-go dnia każdego 
miesiąca na podstawie rozliczenia miesięcznego lub faktury VAT wystawionej na żądanie 
rodzica.” 
2) W § 9 ust.2  pkt 4) pkt h) otrzymuje brzmienie: 
„h) W przypadku powstania zaległości powyżej 14 dni z płatnością za pobyt lub żywienie  w 
przedszkolu:  
h1) dziecka w wieku 2,5 do 5-lat umowa dotycząca dziecka ulegnie rozwiązaniu w ostatnim 
dniu następnego miesiąca w części dotyczącej pobytu dziecka poza podstawą programową i 
wyżywienia,   
h2) dla dziecka 6-letniego i starszego umowa zostanie rozwiązana w części dotyczącej 
żywienia.” 
 
 

§ 2 
 

Dyrektora czyni się odpowiedzialnym za wykonanie zadań wynikających z uchwały.  
 

§ 2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym jednogłośnie .   
 
 
 
Protokolant                                                                        Przewodniczący Rady Pedagogicznej  
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