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ZMIANY W STATUCIE
PRZEDSZKOLA GMINNEGO W NIEBOCKU
Z DNIA 1.10. 2020r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe art. 82 ust.2 (Dz. U.
z 2019r. poz. 1148 i 1078)
W Statucie Przedszkola Gminnego w Niebocku wprowadza się następujące zmiany:
1) Z podstawy prawnej skreśla się:
3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2015 r. poz. 2156 ze zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.)
4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów szkół
i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).
5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie ramowych planów
nauczania w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dnia
11 lutego 2014 r. Dz. U. z 2012 r., poz. 251).
6. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku
szkolnego ( Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432 ze zmianami )
7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów
należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej
się językiem regionalnym. ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 243).
8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów
państwowych i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893).
9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez
publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania,
działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z
2014 r., poz. 1170).
10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego
oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka,
o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia
w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych
w podstawie programowej kształcenia ogólnego ( tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. ,
poz. 395).
11. Rozporządzenie MEN z dnia 25 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 2014 r., poz. 478)
12. Rozporządzenie MEN z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru
pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324 ze zmianą w Dz. U. z 2013 r.,
poz. 560)
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13. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U.
z 2014 r., po. 498)
14. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r.,
poz. 1232).
15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.
U. z 2014 r., poz. 1182 ).
16. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2013 r., poz. 885 z ostatnimi zmianami w 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i
911).
17. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2012 r. poz. 977
ze zm. w 2014 r. , poz. 803).
18. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego
obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania
dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2014 r., poz. 1157).
19. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania
sprawdzianów
i egzaminów w szkołach publicznych ( Dz. U. z 2007 r., Nr 83
poz. 562 ze zm.).
20. Rozporządzenie MEN z dnia 17 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i placówkach
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 392).
21. Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz
niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach
ogólnodostępnych lub integracyjnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 414).
22. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach,
szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r. poz. 532).
23. Rozporządzenie MENiS z dnia 8
listopada 2001 r. w sprawie warunków
i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516 ze zm. w 2014r. , poz.
1150).
24. Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr
6, poz. 69).
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25. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej
przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051).
26. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3,
poz. 28).
27. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form
działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych
uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226).
28. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887).
29. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.
z 2005 r. Nr 180, poz. 1493)
30. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity:
Dz. U. z 2012 r. poz. 124)
31. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012 r. poz. 788).
32. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny (tekst jednolity: Dz. U. z
2004 r. Nr 125, poz. 1317 ze zm.).
33. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267).
34. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r., poz. 191).
35. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych warunków
niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych,
wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6,
poz. 23).
36. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U.
z 2014 r., poz. 167).
37. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r.
(tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1202).

o

pracownikach

samorządowych

2) Do podstawy prawnej dodaje się:
3. USTAWA z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jednolity: Dz. U.
2020r. poz. 1327).
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. 2019r. poz.
502).
5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( tekst jednolity: Dz. U. 2020r.
poz. 910 i 1378)
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6. Rozporządzenie MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. poz. 1603 oraz 2019r. poz. 318 i 1093)
7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie
warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne
zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej
i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz
społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2017r. poz. 1627)
8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r.
w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2019r.
poz.1700)
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r.
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz
rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. 2017r. poz. 1646 z późn. zm.)
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii
w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. 2017r. poz. 1147)
11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1551)
12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie
wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2017r. poz. 1611 oraz 2019r. poz. 1575)
13. Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2019r.
poz. 756)
14. U S T AWA z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity:
Dz. U. 2019r. poz. 1843 oraz 2020r. poz. 288, 1086)
15. U S T AWA z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:
Dz. U. 2018r. poz. 1000, 1669, 2019r. poz. 730)
16. USTAWA z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U.
2019r. poz. 869)
17. USTAWA z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (tekst
jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 17 i 278)
18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie
podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły
specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły
policealnej (Dz.U. 2017r. poz. 356 z późn. zm.)
19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci
i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz.U. 2017r. poz. 1616 oraz 2020r.
poz. 1537)
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20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019r. w sprawie
oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach
publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 373)
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem
społecznym (tekst jednolity: Dz.U. 2020r., poz. 1309)
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie
zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych
przedszkolach, szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1280)
23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018r. w sprawie
warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki
krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2018r. poz. 1055)
24. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (tekst jednolity: Dz.
U. 2020r. poz. 1604.)
25. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu
udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. 2017r., poz.
1569).
26. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie
zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i
profilaktycznej w celu
przeciwdziałania narkomanii (tekst jednolity: Dz.U. 2020r. poz. 1449)
27. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie podstawowych
warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U.
2011r. Nr 6, poz. 23).
28. U S T AWA z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 821)
29. U S T AWA z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst
jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 218 i 956)
30. U S T AWA z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:
Dz. U. 2020r. poz. 1359)
31. U S T AWA z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz. U. 2020r. poz. 256, 695, 1298.)
32. USTAWA z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. 2019r.
poz.2215)
33. U S T AWA z dnia 23 maja 1991r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U.
2019r. poz. 263)
34. U S T AWA z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych
(tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 1282).
3) W § 53 po ust.2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
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ust. 3: „Ilekroć mowa o radzie pedagogicznej rozumie się radę pedagogiczną Zespołu Szkół
w Niebocku”,
ust.4: „Ilekroć mowa o radzie rodziców rozumie się radę rodziców Zespołu Szkół
w Niebocku”.
4) § 54 otrzymuje nowe brzmienie: „Każdy z wymienionych organów w § 53 ust. 1 działa
zgodnie z ustawą o systemie oświaty oraz ustawą Prawo Oświatowe. Organy kolegialne
funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy.
Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze statutem przedszkola”.
5) § 67 otrzymuje nowe brzmienie: „Podstawa programowa jest realizowana w ciągu 5
godzin od przybycia dziecka do przedszkola”.
6) § 74 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „We wszystkich grupach przedszkolnych zajęcia
z rytmiki oraz języka angielskiego odbywają się w ramach realizacji podstawy
programowej”.
7) W § 74 ust. 2 skreśla się słowo „dodatkowych” i wpisuje się „rytmiki i języka
angielskiego”.
8) § 75 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Nauka religii odbywa się w przedszkolu w wymiarze
jednych zajęć przedszkolnych w tygodniu dla dzieci 3 – 5 lat oraz dwóch zajęć
przedszkolnych dla dzieci uczęszczających do oddziału „0”.
9) W § 81 skreśla się ust.5.
10) § 83 ust.1 otrzymuje brzmienie: „Dziecko uczęszczające do przedszkola korzysta
z wyżywienia oraz płatnych, ponad 5 godzin pobytu dziecka w przedszkolu (nie
dotyczy dzieci 6-cio letnich), zajęć opiekuńczo-wychowawczych, wspierających
prawidłowy rozwój dziecka, a to: …..”.
11) W § 83 ust.2 skreśla się słowo: „rozpoczętą” i wpisuje: „pełną”.
12) § 83 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Opłaty za wszystkie świadczenia w przedszkolu płatne
są z dołu do 9 dnia następnego miesiąca, z wyjątkiem miesiąca grudnia, za który opłatę
należy uiścić do 28 grudnia”.
13) W § 83 skreśla się ust. 9, 10, 11, 12.
14) W § 89 ust.1 pkt 5 skreśla się słowo: „grupach 5”, a wstawia: „grupie”.
15) W § 89 ust.1 pkt 10 skreśla się słowo: „z zajęć”.
16) W § 92 ust.1 skreśla się pkt 1 i lit. a.
17) W § 99 ust.1 pkt 1 skreśla się liczbę 5, a wstawia liczbę 6.
18) § 99 ust.3 otrzymuje brzmienie: „Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie
określonym przez organ prowadzący, na podstawie zarządzenie Wójta Gminy Dydnia.
19) § 99 ust.4 otrzymuje brzmienie: „Dyrektor powołuje komisję w składzie:….”.
20) § 99 ust.5 otrzymuje brzmienie: „Rekrutacja przebiega w oparciu o kryteria zawarte
w załączniku do uchwały Rady Gminy Dydnia w sprawie określenia kryteriów
przyjęcia do publicznych przedszkoli”.

