
Aneks nr 1 

do Statutu Przedszkola im. Janusza Korczaka 

w Tumlinie uchwalony dnia 26 sierpnia 2021 r. 

 

Uchwała nr 2/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola 

w Tumlinie z dnia 26 sierpnia 2021 r.  

w sprawie zmian w Statucie 

 

 

 

Podstawa prawna: 

Uchwała z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe art. 82 ust. 2 (DZ.U. Z 2018 r., poz. 996) 

 

 

Rada Pedagogiczna uchwala co następuje: 

 

 

§ 1 

 

W § 9, rozdział 2, dział II wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Punkt 1 przyjmuje brzmienie: 

Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece jednego nauczyciela zwanego 

wychowawcą grupy, który jest odpowiedzialny za realizację podstawy programowej. 

2. Skreśla się punkt 2. 

 

 

§ 2 

 

W § 11, rozdział 2, dział II wprowadza się następujące zmiany: 

 

3. Punkt 2 przyjmuje brzmienie: 

Zagospodarowanie czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym według zasady: 

nauczyciel organizuje zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację 

 i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu 

wychowania przedszkolnego. Ważne są wszystkie elementy dnia, w których dziecko uczestniczy. 

Bardzo ważna jest samodzielna zabawa. 

 

 



§ 3 

 

W § 50, rozdział 1, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W punkcie 22 skreśla się podpunkt e. 

 

§ 4 

 

W § 57, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dzienny czas pracy przedszkola ustala się na 9 godzin dziennie: od 7.00 do 16.00. 

 

§ 5 

 

W § 62, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godziny 16.00. 

 

§ 6 

 

W § 64, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  Skreśla się treść paragrafu 64. 

 

§ 7 

 

W § 65, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Punkt 1 przyjmuje brzmienie: Przedszkole organizuje naukę religii dla grupy nie mniejszej 

niż 7 osób z oddziału. 

2. Punkt 3 przyjmuje brzmienie: Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze: dla dzieci 

4 i 5 letnich 2x15 minut, dla dzieci 6 letnich 2x30 minut. 

 

§ 8 

 

W § 66, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt 2 przyjmuje brzmienie: Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku 

szkolnego w godzinach 7.00 – 8.00 i 13.00 – 16.00, w celu zapewnienia opieki nad dziećmi 

przyprowadzanymi przed i po realizacji podstawy programowej. 

 

§ 9 

 

W § 68, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

1. Skreśla się treść całego paragrafu 68. 

 



§ 10 

W § 70, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rytm dnia, ustalony przez Dyrektora 

przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny 

pracy oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów). Nauczyciel opierając się na ramowym 

rytmie dnia organizuje zajęcia wspierające rozwój dziecka, wykorzystując do tego każdą sytuację  

i moment pobytu dziecka w przedszkolu, czyli tzw. zajęcia kierowane i niekierowane. Wszystkie 

doświadczenia dzieci płynące z organizacji pracy przedszkola są efektem realizacji programu 

wychowania przedszkolnego. Ważne są wszystkie elementy dnia, w których dziecko uczestniczy. 

Bardzo ważna jest samodzielna zabawa.   

 

§ 11 

 

W § 71, rozdział 2, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

1. Paragraf przyjmuje brzmienie: Ramowy rytm dnia. 

2. Punkt 1 przyjmuje brzmienie: W godzinach 7.00 – 8.00. 

3. Punkt 4 przyjmuje brzmienie: W godzinach 13.00 – 16.00. 

4. Punkt 5 przyjmuje brzmienie: podstawa wychowania przedszkolnego realizowana jest  

w godzinach 8.00 – 13.00. 

 

§ 12 

 

W § 73, rozdział 3, dział III wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt 6 przyjmuje brzmienie: Stała opłata miesięczna, o której mowa w ust. 6 podlega 

zwrotowi. W przypadku nieobecności dziecka trwającej nieprzerwanie przez okres 30 dni, rodzicom 

przysługuje zwolnienie od tej opłaty za okres 1 miesiąca. 

2. Skreśla się punkt 7. 

3. Skreśla się punkt 12. 

4. Punkt 14 przyjmuje brzmienie: W przypadku rezygnacji z przedszkola, rodzic powinien 

złożyć pisemną informacje w celu zaprzestania naliczania odpłatności. Nadpłata za wyżywienie 

zostaje zwrócona na konto bankowe wskazane w złożonym wniosku. 

 

 

 

 



§ 13 

 

W § 81, rozdział 3, dział VI wprowadza się następujące zmiany: 

1. Punkt 1, podpunkt b przyjmuje brzmienie: W wyjątkowych wypadkach może być przyjęte 

dziecko 2, 5 letnie (jeżeli rocznikowo kończy 3 lata). 

 

§ 14 

 

W § 83, rozdział 3, dział VI wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Punkt 3 przyjmuje brzmienie: Powyższe kryteria mają jednakową wartość. Komisja na 

potrzeby uporządkowania w kolejności od największej liczby punktów do liczby największej 

przyjmuje dla każdego kryterium wartość - „5”. 

 

§ 15 

 

W § 87, rozdział 3, dział VI wprowadza się następujące zmiany: 

 

1.  Punkt 2 przyjmuje brzmienie: W przypadku, gdy dziecko nie stosuje się do obowiązujących 

zasad w przedszkolu, nauczyciel może zastosować następujące rozwiązania: 

2.  Rozmowa z dzieckiem na temat niewłaściwego zachowania; 

3. Odebranie dziecku przedmiotu niewłaściwej zabawy, przedstawienie zagrożeń jakie stwarza; 

4. Pozostawienie dziecka na krótką chwilę w neutralnym, spokojnym miejscu, odsunięcie od 

zabawy; 

5. Powtarzanie zasad poprawnego zachowania; 

6. Czasowe ograniczenie uprawnień do wybranych zasad; 

7. Wszelkie formy kar fizycznych są zabronione. 

 

§ 16 

 

W § 92, rozdział 3, dział VI wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Punkt 2 przyjmuje brzmienie: Rodzice odbierają dzieci do godziny 16.00. 

2. Punkt 9 przyjmuje brzmienie: W przypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane do godziny      

16.00 nauczycielka zobowiązana jest powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie. 

3.  Punkt 10 przyjmuje brzmienie: Gdy pod wskazanym numerem telefonu nie można uzyskać 



informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczycielka oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej 

1 godzinę – do 17.00. Po upływie tego czasu nauczycielka powiadamia Policję. 

 

§17 

 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola. 

 

§18 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


