Uchwała nr 15/2018/2019
Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Gostyniu
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w Statucie Przedszkola
Na podstawie art.80 ust.2 pkt 1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku
– Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz 59 ze zm.), Rada Pedagogiczna postanawia:

§1
Wprowadzić do Statutu Przedszkola Miejskiego Nr 7 w Gostyniu zmiany, których treść
znajduje się w załączniku do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem 29 listopada 2018 r.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej

Załącznik do Uchwały nr 15/2018/2019
W Statucie przedszkola dokonuje się następujących zmian:

1. W § 6 ust. 3 dodaje się pkt. 18 o brzmieniu: „prowadzenie działań na rzecz
kształtowania u dzieci preorientacji zawodowej”.
2. W § 21 ust.3 dodaje się: „ogólna liczba miejsc wynosi 143”.
3. § 24 otrzymuje nowe brzmienie:
„ 1. Zasady odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego reguluje Uchwała
Rady Miejskiej w Gostyniu Nr XXXVIII/492/18.
2. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin
dziennie dla dzieci do lat 5. Bezpłatny czas nauczania, wychowania i opieki został określony
w godzinach 8:00 do 13:00.
3. W czasie wykraczającym wymiar zajęć o których mowa w ust. 2 opłata za korzystanie z
wychowania przedszkolnego wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć.
4. Opłata, o której mowa w ust. 3 dotyczy dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym
do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat.
5. Zwalnia się z opłaty o której mowa w ust. 2, rodziców:
1) dziecka niepełnosprawnego uczęszczającego do przedszkola posiadającego aktualne
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
2) trzeciego i kolejnego dziecka tej samej rodziny, korzystającego z usług przedszkola.
6. W przypadku nieobecności dziecka opłata za zadeklarowane godziny pobytu dziecka
w przedszkolu nie podlega zwrotowi. Zwroty kosztów dotyczą wyłącznie wyżywienia.
7. W razie urlopowania dziecka, co najmniej na jeden miesiąc rodzice nie wnoszą opłaty
obejmującej udział w kosztach utrzymania dziecka. Podstawą urlopowania jest zaświadczenie
lekarskie, które rodzic jest zobowiązany dostarczyć do przedszkola do 5 dnia miesiąca, w
którym dziecko ma być urlopowane.
8. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci w zakresie 3 posiłków. Dzienna stawka
żywieniowa ustalana jest przez dyrektora w porozumieniu z organem prowadzącym.

Dopuszcza się możliwość korzystania z dwóch posiłków. Koszty wyżywienia dziecka
pokrywane są w pełni przez rodziców bądź opiekunów.
9. W przypadku nieobecności dziecka przedszkole zwraca dzienną stawkę żywieniową
pomnożoną przez liczbę dni nieobecności.
10. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 12 dnia każdego
miesiąca w formie przelewu na konto.
11. W okresie przerwy wakacyjnej, rodzice regulują opłatę za pobyt i żywienie dziecka w
tym przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza w okresie wakacyjnym.
12. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci z alergiami pokarmowymi, skórnymi oraz
przewlekle chore.
13. Żywienie oraz opieka nad dziećmi wymienionymi w ust. 12, odbywa się zgodnie z
zaleceniami lekarza oraz rodziców.”

4. W § 26 ust. 10 pkt 2, skreśla się podpunkt j)

