
UCHWAŁA  Nr 1/2017 
 

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 25 w Rybniku 
z dnia 31.01. 2017  r. 

w sprawie  zmian w Statucie Przedszkola nr 25  
 
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” 
• Uchw2ały Rady Miasta Rybnika nr 643/XLII/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. 

 
Rada Pedagogiczna  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

 
Dostosować  Statut Przedszkola nr 25 w Rybniku   z dnia 31.08.2012 r. do obowiązujących przepisów  prawa : 

1) W § 9 ust.1 skreśla się pkt 1),  
pkt 1) otrzymuje brzmienie: „Przedszkole jest czynne stosownie do potrzeb rodziców, przy czym godzina 
otwarcia i zamknięcia przedszkola zależna jest od deklaracji co najmniej pięciorga rodziców 

2) W § 9 ust.1 skreśla się pkt 3),  
pkt 3) otrzymuje brzmienie: „Zasady korzystania z wyżywienia i wnoszenia opłat: 
a) opłaty za świadczenia związane z wyżywieniem zarządza dyrektor przedszkola na dany rok szkolny 
b) ustala się, że realizacja bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 

godzin dziennie w godz. od 8.00 do 13.00 
c) ustala się opłatę za czas świadczenia usług w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w pkt. b) w 

wysokości 1 zł za każdą rozpoczętą 1 godzinę,  
d) dzieci 6-letnie realizujące obowiązkowe przygotowanie przedszkolne są zwolnione z opłaty za świadczenie 

usług w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony w pkt. b) 
e) opłaty za wyżywienie i opłaty stałe naliczane są na podstawie rejestracji obecności dziecka w przedszkolu w 

systemie ATMS. 
f) Zasady rejestracji obecności dziecka określone są w odrębnym regulaminie 
g) Rodzice ( opiekunowie prawni) regulują opłaty  za wyżywienie i opłatę stałą za przedszkole na rachunek 

bankowy przedszkola nie później niż do 17-go dnia każdego miesiąca 
h) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzice ( opiekunowie prawni) otrzymuj ą zwrot wpłaty za 

wyżywienie i wpłaty za opłatę stałą 
i) Z wyżywienia mogą korzystać pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki 

powiększonej o 60% 
j)  Koszty wyżywienia personelu kuchennego określają odrębne przepisy 

§ 2 
 
Dyrektora  czyni się odpowiedzialnym  za wykonanie zadań wynikających z uchwały. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

  
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym  jednogłośnie . 

 
 Protokolant                                                                     Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
Danuta Gneza      Janina Malerczyk 


