Zmiany w statucie Przedszkola Niepublicznego „Wioska Smerfów”

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256,
poz.252 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 27 stycznia 2012r zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012r ,poz. 176)
3. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r Nr. 6, poz.692)
4. Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie możliwości podawania leków dzieciom przez
nauczycieli w szkole i przedszkolu z dnia 29.10.2010r
W rozdziale V Organizacja przedszkola wprowadza się następujące zmiany:
§10 pkt 6, 9, 10 otrzymują brzmienie:
6. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6-ciu lat
9. Liczba dzieci w grupie nie może przekroczyć 20, grupa może funkcjonować w niepełnej liczbie
dzieci.
10. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi 35.
§10 Wprowadza się pkt 19a w brzmieniu:
19a. Dziecko w wieku 6-ciu lat, które w latach 2012/2013 i 2013/2014 nie rozpocznie spełniania
obowiązku szkolnego, kontynuuje przygotowanie przedszkolne w przedszkolu
§10 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
22. Opłata za zajęcia dodatkowe: muzyka z rytmiką, ćwiczenia wymowy, tańce, język angielski
wliczona jest w opłatę przedszkolną. Na prośbę rodziców organ prowadzący może zorganizować inne
zajęcia w pełni płatne przez rodziców.
§10 pkt 25 skreśla się.
W rozdziale VII Formy finansowania wprowadza się następujące zmiany
§14pkt 2 i 4 przyjmują brzmienie”
2. Wysokość opłat za usługi świadczone przez przedszkole w tym wysokość dziennej stawki
żywieniowej ustala organ prowadzący w oparciu o analizę kosztów utrzymania przedszkola i w
zależności od zakresu usług określonych umową cywilno-prawną zawarta pomiędzy przedszkolem a
rodzicami (opiekunami prawnymi).

4. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu pobierana jest z góry do 5-go każdego miesiąca wg
aktualnego cennika. Opłata za wyżywienie pobierana jest z dołu i naliczana na podstawie listy
obecności dziecka w przedszkolu.
W rozdziale IX Prawa i obowiązki rodziców wprowadza się następujące zmiany:
§17 dodaje się pkt 2 podpunkt a –h w następującym brzmieniu:
2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zasad przyprowadzania i odbierania dziecka z
przedszkola a w szczególności do:
a) rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe
b) dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola
c) dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi(np. zakatarzone, przezi ębione, kaszlące, z gorączką
,wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi
d) po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest
zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności
konsultacji lekarskiej.
e) w przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci
zastrzyków, maści, żelu
f) przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na
udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach
g) ubiór dziecka oraz obuwie zmienne powinny być wygodne, praktyczne , bezpieczne oraz
dostosowane do warunków atmosferycznych, w tym umożliwiające codzienny pobyt dziecka na
powietrzu. Wskazane jest szczególnie w grupach młodszych, pozostawianie przez rodziców w szatni
zapasowych części garderoby.
h) zabrania się zakładania dzieciom szelek, pasków z metalowymi klamrami oraz biżuterii w tym
łańcuszków i bransoletek.
W rozdziale X prawa i obowiązki nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:
§19 pkt 5 dodaje się podpunkt p, w następującym brzmieniu:
p) w czasie pobytu dziecka w przedszkolu w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia
przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla
prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu( m.in. uporczywy
kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego
pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia
telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
Niniejsze zmiany zostały zatwierdzone uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 25 września 2012r.

