
 
UCHWAŁA Nr 11/2019/20 

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2im. Misia Uszatka w Trzemesznie 
z dnia 18listopada 2019 roku 

 
 

w sprawie zmian w statucie 
 
Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 r. (t.j. Dz.U.  
z 2019 r. poz. 1148)Rada Pedagogiczna  Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Trzemesznie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. 

Rada Pedagogiczna postanawia wprowadzid zmiany w statucie Przedszkola nr 2  
im. Misia Uszatka. 
 

§ 2. 
Treśd zmian stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 3. 
Uchwała jest prawomocna. Została przyjęta: 
- głosami „za” – 14, 
- głosami przeciw – 0, 
- głosami wstrzymującymi się – 0, w obecności 14 uprawnionych do głosowania. 
 

§ 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
Lucyna Korzycka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK   
do UCHWAŁY Nr 11 /2019/20 

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 2  
im. Misia Uszatka w Trzemesznie 

z dnia 18 listopada 2019 roku 
 
W §20 ust. 3 Statutu otrzymuje brzmienie: 
„Maksymalna liczba miejsc w przedszkolu wynosi 161. Liczba ta może ulec zmianie, gdy po 
naborze wzrasta liczba dzieci. Przedszkole otrzymuje wtedy inny budynek w zarząd, tworząc 
w nim dodatkowe miejsca dla dzieci przedszkolnych”. 
 
W §23 Statutu wprowadza się następujące zmiany:  
 

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
"Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w wymiarze 5 godzin dziennie 
realizowane są w przedszkolu od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 
13.00.”; 

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  
"Wysokośd opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przez dzieci objęte 
wychowaniem przedszkolnym do kooca roku kalendarzowego, w którym kooczą 6 lat 
w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, o którym mowa w ustępie 
poprzedzającym oraz zasady zwolnienia od ponoszenia niniejszej opłaty określa 
Uchwała Rady Miejskiej Trzemeszna. Aktualna wysokośd niniejszej opłaty wynosi 1 zł 
za każdą rozpoczętą godzinę zajęd faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.”; 

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 
„Miesięczna wysokośd opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego stanowi 
iloczyn stawki godzinowej, zadeklarowanej przez rodziców liczby godzin pobytu 
dziecka w przedszkolu oraz liczby dni pracy przedszkola w danym miesiącu. Opłata za 
korzystanie z wychowania przedszkolnego podlega zwrotowi za czas nieobecności 
dziecka w przedszkolu.”; 

4) ust. 7 otrzymuje brzmienie:  
„Opłaty za korzystanie w wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie pobierane 
są z góry w terminach ustalonych przez dyrektora. Ostateczny termin płatności 
upływa z dniem 15. każdego miesiąca.”; 

5) ust. 12 otrzymuje brzmienie: 
„Opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka  
w przedszkolu za każdy dzieo nieobecności.”.  
 

  
                                                                                                 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
 Lucyna Korzycka 
 
 

 


