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Miejskie Przedszkole Nr 8 w Zgierzu 

 

UCHWAŁA  NR XVI / RP/2019 

 

Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu 

z dnia 13 września 2019r. 

 

  w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu 
§1 

 

 
 

Podstawa prawna: 
art. 80 ust. 2 pkt 1, w związku z art. 82 ust.2 ustawy z dnia14 grudnia 2016 roku Prawo 

oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148  z późn. zm.) 

  

 

§ 1 

Rada Pedagogiczna Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu wprowadza zmiany 

do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu, których treść stanowi 

załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia 

 

 

 

 



 

                                                                                 Załącznik  1 do uchwały NR XVI / RP/2019 

 

Do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 8 w Zgierzu wprowadza się następujące zmiany:  

 

1. 

W rozdziale 3 w § 13 dodaje się ustęp 11 w brzmieniu: 

       „W przypadku dzieci niepełnosprawnych, przedszkole zapewnia w miarę możliwości: 

realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; 

warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; 

zajęcia specjalistyczne; 

inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne;  

integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi;  

przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.” 

 

2. 

W rozdziale 6 w § 21 w ust.13 dodaje się zapis: 

„W przypadku dziecka mogącego podjąć naukę w szkole podstawowej w wieku 6 lat, 

informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na 

wniosek rodziców złożony nie później niż do dnia 30 września roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko może rozpocząć naukę w szkole 

podstawowej 

 

3. 

 W rozdziale 9 w § 34 wprowadza się następujące zmiany: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie:  

„  Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz liczbę spożywanych posiłków, rodzice deklarują 

w momencie przyjęcia dziecka do przedszkola.”  

b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

 Wszelkie zmiany wymagają pisemnego wystąpienia do dyrektora przedszkola i wchodzą w 

życie z pierwszym dniem kolejnego miesiąca  

c) ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

 „Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, 

wychowanie i opiekę, wyliczaną przez samodzielnego referenta przedszkola, wnosi się w 

okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca, następującego po miesiącu, którego 

opłata dotyczy.”; 

d) ust. 16 otrzymuje brzmienie: 

„Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na opłaty za pobyt i 

rachunek bankowy przeznaczony na opłaty za wyżywienie. Opłatę wnosi się w formie 

bezgotówkowej przelewem na wskazany przez przedszkole numer rachunku bankowego.”  

 


