Zmiany do statutu zatwierdzone Uchwałą NR 7/2021/2022
Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego we Włosienicy
z dnia 27.01.2022r. w sprawie nowelizacji
Statutu Przedszkola Samorządowego we Włosienicy
Na podstawie art. 72 ust. 1 oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe
(tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1082). oraz § 16 ust. 4 Statutu Przedszkola Samorządowego
w Włosienicy z dnia 27.11.2017r. (tekst jednolity) Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
W statucie Przedszkola Samorządowego we Włosienicy uchwalonym przez Radę
Pedagogiczną w dniu 8/2017/2018 z dnia 27.11.2017 r. wprowadza się następujące zmiany::
1. Uchyla się zapis część podstawy prawnej: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy
wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).
2. Dodaje się podstawę prawną: „Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2021r. poz. 1915 t. j.).
3. Pozostała podstawa prawna ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „ Ustawa Prawo
oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. 2021 poz. 1082), Ustawa z dnia 26
stycznia1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2021 poz. 1862 t. j.).
4. § 3 ust.2. ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „2. Organem sprawującym nadzór
pedagogiczny nad przedszkolem jest Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą: 31-153 Kraków,
ul. Szlak 73”.
5. W § 8 ust. 2 dodaje się pkt. 8), który otrzymuje brzmienie: „ 8). Pikniki na rzecz przedszkola
oraz na cele charytatywne”.

6. W § 9 ust. 5, otrzymuje brzmienie: „5. Do zadań nauczycieli, wychowawców grup
wychowawczych i specjalistów w przedszkolu, należy w szczególności:”
7. W § 10 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu: „1a. W przedszkolu organizuje się zajęcia
rewalidacyjno-wychowawcze dla dziecka z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu
głębokim, posiadającego orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych
indywidualnych”.
8. W § 10 ust. 2 pkt 4) otrzymuje brzmienie: „4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w
szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjnowychowawcze indywidualne;

9. W § 10 dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: „ 3. Przedszkole nie organizuje
Wczesnego Wspomagania Rozwoju ze względu na brak warunków bazy lokalowej i odpowiedniego
wyposażenia oraz wyspecjalizowanej kadry.”

10. W § 10 dodaje się ust. 4, który otrzymuje brzmienie: „4. Szczegółowe zasady organizacji
kształcenia specjalnego określa „Procedura organizowania kształcenia, wychowania i opieki
dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”.

11. W § 17 ust 1 pkt 7 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „7) opiniowanie pracy nauczyciela do
oceny pracy nauczyciela oraz do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres
stażu;”
12. W § 18 dodaje się ust. 4 który otrzymuje brzmienie: „4. Spór między dyrektorem a radą
rodziców lub radą pedagogiczną rozstrzyga Organ Prowadzący lub Organ Nadzoru
Pedagogicznego w zależności od rodzaju konfliktu.”
13. W § 23 ust. 1 pkt 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „1. Do realizacji celów
statutowych przedszkole posiada:1) 3 sale zajęć dla poszczególnych oddziałów „ Motylki”,
„Pszczółki”, „Biedronki;”
14. W § 23 ust. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu: „9) pokój nauczycielski który w okresie
pandemii pełni rolę izolatki.”
15. W § 26 dodaje się ustęp 12a w brzmieniu: „12a. Z przebiegu zaistniałej sytuacji
nauczyciel sporządza protokół zdarzenia który zostaje włączony do dokumentacji
przedszkolnej.”
16. W § 27 ust. 5 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „5. Opłatę za wyżywienie ustala
dyrektor uwzględniając normy żywienia ustalone przez ministra Zdrowia i Opieki Społecznej
oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.”
17. W § 27 ust. 7 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „7. Opłaty za żywienie oraz opłaty za
świadczenia udzielane przez przedszkole należy uiścić do 25 dnia każdego następnego
miesiąca, za wyjątkiem miesiąca grudnia gdzie opłatę należy uiścić w terminie do 28-go danego
miesiąca.”
18. W § 35 pkt 6 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie : „6) systematyczne rozliczanie się z
rachunków”.
19. W § 43 dodaje się ust. 7 który otrzymuje brzmienie: „7. Rada Pedagogiczna może podjąć decyzję
o skreśleniu dziecka z listy wychowanków przedszkola w następujących sytuacjach:
1) na prośbę rodziców;
2) z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu trwającej dłużej niż 2
miesiące oraz brakiem kontaktu z rodzicami (telefoniczny, osobisty, e-mailowy).”
20. § 45 ust 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: „2. Rodzice nie mają obowiązku
ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwego wypadku”. .

