
UCHWAŁA  Nr 2/2015 
 

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 25 w Rybniku 
z dnia 29 sierpnia 2015  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 
 

Rozporządzeniem MEN z dnia 30.07.2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych 
przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami 

polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty 
innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych 

oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz.U. poz. 1202) 
 
Rozporządzenie MEN  z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U.z dnia 18.06.2014 
r. poz. 803) 
 
 

Rada Pedagogiczna  
uchwala co następuje: 

 
§ 1 

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

1. Do §2 dodaje się pkt.9 w brzmieniu; 

9.1.Wprowadza się obowiązkowe zajęcia z języka  obcego wg poniższego harmonogramu. 
1)od 1 września 2015 dla pięciolatków 
2) od 1września 2016 dla czterolatków 
3) od 1 września 2017 dla trzylatków 

9.2. Zajęcia prowadzone są 2 razy w tygodniu i trwają 30 minut 

2.   Do §13 ust 7 dodaje się pkt 4) i pkt 5) w brzmieniu 

7. 4) Dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do innych form wychowania przedszkolnego na 
warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich. 
7. 5)  O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola 

§ 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 


