
Uchwała nr 3 / 2010 
Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 39 w Rybniku 

z dn. 15.06.2010r. 
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola nr 39 

 
 

Na podst. art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty z dn. 7.IX.1991r. ( tekst jednolity Dz. U. z 
2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ), ustawy z dn. 19.III.2009r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. nr 56 z 2009r., poz. 458 ), 
Rozporządzenia MEN z dn. 21.V.2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego 
przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi 
zmianami), Rozporządzenia MENiS z dn. 20.II.2004r. w sprawie warunków i trybu 
przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do 
innych ( Dz. U. nr 26 z 2004r., poz. 232 z późniejszymi zmianami ), Rozporządzenia MEN z 
dn. 1.IV.2010r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do 
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek …..( Dz. U. nr 
57 z 2010r. poz. 361 ) 
 
 
 
Rada Pedagogiczna uchwala: 
 

§ 1 
 

W statucie przedszkola uchwalonym w dn. 13.04.2007r. wprowadza się następujące zmiany: 
 
1.  W § 9 w ust. 1b dopisuje się zdanie : 
      ,, W latach szkolnych 2009 / 2010 i 2010 / 2011 dziecko w wieku 5 lat ma prawo do 
odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego ‘’. 
 
2.  W § 9 ust. 3 skreśla się w obecnym brzmieniu i otrzymuje on nowe brzmienie: 
 
     ,,3. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola: 

1) rekrutacja dzieci do przedszkola odbywa się systemem elektronicznym, w miesiącu 
kwietniu, 

2) w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci : 6 letnie, 5 letnie, matek i ojców 
samotnie wychowujących dzieci, matek i ojców wobec których orzeczono znaczny 
lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do 
samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci z rodzin 
zastępczych, 

3) szczegółowe kryteria przyjęć dzieci do przedszkola określane są na podstawie decyzji 
administracyjnej Prezydenta Miasta, 

4) do przedszkola mogą być przyjęte dzieci wymagające specjalnej opieki zdrowotnej, 
za zgodą dyrektora i nauczyciela. Rodzice dziecka wymagającego specjalnej opieki 
zdrowotnej zobowiązani są do udzielenia pisemnego potwierdzenia o konieczności 
podawania leku z dokładna instrukcją dawkowania, 

5) osoby nie będące obywatelami polskimi korzystają z opieki w przedszkolu na 
warunkach dotyczących obywateli polskich, 

6) po zakończeniu rekrutacji przedszkole podaje do wiadomości rodziców listy 
przyjętych dzieci, z podziałem na grupy wiekowe, 



7) w ciągu roku szkolnego możliwe jest przyjęcie dzieci do przedszkola w miarę 
posiadanych wolnych miejsc, 

8) rodzice ( prawni opiekunowie ) dzieci przyjętych do przedszkola zobowiązani są 
spisać z dyrektorem umowę cywilno – prawną oraz przestrzegać jej warunków. 

      
§ 2 

 
Za realizację zadań wynikających z uchwały czyni się odpowiedzialnym dyrektora i 
nauczycieli. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów. 
W głosowaniu brało udział 9 członków rady, uchwałę podjęto jednogłośnie. 
 
 
 
 
 
Protokolant                                                                       Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 


