
Uchwała Nr 11/2017/2018 

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim 

z dnia  27 kwietnia 2018 r. 

w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola  
 

 
 

Na podstawie art. 52 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 

oświatowych (Dz.U. z 2017 poz. 2203) uchwala się, co następuje:  

 
§ 1 

W statucie przedszkola dokonuje się zmian, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały, łącznie z zapoznaniem z tymi zmianami pracowników przedszkola i rodziców, 

zgodnie z zasadami przyjętymi w statucie, powierza się Dyrektorowi Publicznego Przedszkola Nr 2 

w Lwówku Śląskim. 

§3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jej przez Radę Pedagogiczną. 

 

 
 
        
 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 
/-/ Urszula Szmulewicz 

       ……….….……………………………… 
                                                  (przewodnicząca rady pedagogicznej) 
 
 
 
Uchwała została przyjęta następującą liczbą głosów: 
 
1. Za: 11 głosów. 
2. Przeciw: 0 głosów. 
3. Wstrzymało się: 0 głosów. 
4. Członków rady pedagogicznej ogółem: 18 osób. 
5. Obecnych: 11 osób  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK DO 
 UCHWAŁY  NR 11/207/2018 

RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2  
W LWÓWKU ŚLĄSKIM z dnia  27 kwietnia 2018 r. 

 
 

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY Nr 11/2017/2018 
 RADY PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W 

LWÓWKU ŚLĄSKIM 
z dnia  27 kwietnia 2018 r. 

 
Działając na podstawie art. 52 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań 
oświatowych (Dz.U.z 2017 poz. 2203) uchwala się, co następuje:  
 

§1 
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W ROZDZIALE IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA  § 7 pkt 1,2,8,10,11 

otrzymują kolejno brzmienie: 
 

1. „Przedszkole zapewnia świadczenia, w czasie przekraczającym czas określony w §6 
pkt 32, o charakterze opiekuńczo-wychowawczym i dydaktycznym.” 
 

2. „Dyrektor przedszkola może skreślić z listy  dziecko w następujących przypadkach:  
1) ponad 30-dniowej zwłoki w płatnościach, 
2) na wniosek rodziców, 
3) nieuzasadnionej nieobecności dziecka trwającej ponad 1 miesiąc, 
4) nieobecności dziecka trwającej łącznie co najmniej 3 miesiące.” 

 
8. „Opłatę, o której mowa w pkt 3 i 4 pobierana jest z dołu (po zakończonym miesiącu) 

do dnia 10 miesiąca następnego, poprzez wpłatę na konto bankowe przedszkola.  
W indywidualnych przypadkach na wniosek rodziców dyrektor może wydłużyć termin 
płatności.” 

 
10. „Dzienna stawka żywieniowa ustalona jest przez dyrektora przedszkola  

w porozumieniu z organem prowadzącym.” 
 

11. „Rodzicom przysługuje odliczenie kosztów pobytu w przedszkolu wraz z wyżywieniem, 
za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, poprzez zmniejszenie należności.” 

2. W ROZDZIALE IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA  § 7 pkt 12 i 13 uchyla się. 
 
3. W ROZDZIALE VI – WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE  

1) § 11 pkt 11 ppkt 6 uchyla się 
2) § 12 pkt 1 ppkt 6 uchyla się 
3) § 12 pkt 1 ppkt 7 uchyla się  

 
§ 2 

Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem 02.05.2018r.  

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 
/-/ Urszula Szmulewicz 

…..………….....…………………….. 
     (przewodnicząca rady pedagogicznej)

   


