
Aneks nr 2 do Statutu Zespołu Szkół w Krzywiniu z dnia 20 września 2018 r. 

 

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

1. w § 27: 

a) ust. 2 uchyla się, 

b) ust. 3 uchyla się, 

c) ust. 4 uchyla się; 

2. w § 51: 

a) ust.8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Rodzice przyprowadzają i odbierają dziecko z przedszkola. Osobą przyprowadzającą i 

odbierającą może być także inna osoba pełnoletnia za pisemną zgodą rodziców oraz przy 

okazaniu dowodu tożsamości.”; 

b) ust. 9 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

    „ 6) wchodzą do budynku przedszkola głównym wejściem i odprowadzają dziecko do       

       właściwej sali zajęć,”; 

c)  ust.12 otrzymuje brzmienie: 

     „ 12. Dziecko nie zostanie wydane rodzicowi lub osobie upoważnionej, jeżeli na prośbę 

nauczyciela osoba odbierająca dziecko nie okaże się dowodem tożsamości lub jej zachowanie 

wskazuje, że może być pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.”; 

3. w § 53: 

a) ust. 2 pkt 5 lit. a uchyla się, 

b) ust. 2 pkt 5 lit. b uchyla się, 

c) ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

 „5) dyrektor przyjmuje dziecko, o którym mowa w ust. 1, jeżeli dziecko korzystało z 

wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo posiada opinię o  możliwości rozpoczęcia nauki 

w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo 

niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz zatrudniającą pracowników 

posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno - 

pedagogicznych.”; 

d) ust. 13 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

 „ 9) zmiana godzin pobytu dziecka w przedszkolu może nastąpić po wcześniejszej pisemnej 

zmianie deklaracji zgłoszenia dziecka z pierwszym dniem nowego miesiąca.”; 



4. w § 54: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dodatkowo dzieci uczestniczą w zajęciach z religii w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 

Godzina ta realizowana jest w grupie 3- latków cztery razy po 15 minut, a w pozostałych 

grupach dwa razy po 30 minut.”; 

b) ust. 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2) opłaty za wyżywienie nalicza się za posiłki wydawane poza wymiarem godzin, a wysokość 

tej opłaty za dany miesiąc, jest naliczana za wszystkie dni obecności dziecka w miesiącu,”; 

c) ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„ 5) opłatę za wyżywienie wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 10 dnia 

miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy,”; 

d) ust. 6 pkt 6 uchyla się, 

e) ust. 6 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„ 8) w przypadku zalegania z opłatami dyrektor może odmówić realizacji świadczeń 

wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, 

wychowania i opieki,”; 

5. w § 56: 

a) ust. 1 pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: 

           „ b) dziecko z niewskazanych przez rodziców przyczyn nie rozpoczęło edukacji  

          w przedszkolu przez 7 dni od rozpoczęcia roku szkolnego,”. 

 

Zmiany uchwaliła Rada Pedagogiczna w dniu 20 września 2018 roku. 

 

  

 

 

 


