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UCHWAŁA NR 04.09.2018.2019. P 

Rady Pedagogicznej Przedszkola  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie  

z dnia 31 sierpnia 2018 roku 

 

w sprawie:  

uchwalenia zmian w Statucie Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie. 

 

Na podstawie: art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2017 r. poz. 59 tj. Dz.U. 2018 poz. 996)  

uchwala się co następuje: 

§ 1. 

Wprowadza się zmiany w Statucie Przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Halinowie  

 

§ 2. 

1. § 30 otrzymuje nowe, wskazane poniżej brzmienie.  

„§ 30 

1. Wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 

lat w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie, a także warunki częściowego lub 

całkowitego zwolnienia z opłat określa Uchwała Rady Miejskiej w Halinowie.  

2. Wysokość opłaty za wyżywienie jest ustalana odrębnie przez dyrektora Przedszkola i 

ogłaszana w sposób zwyczajowo przyjęty. Formę, sposób oraz termin płatności za 

wyżywienie określa ajent prowadzący stołówkę.  

3. Informację o wysokości opłaty za wychowanie przedszkolne za dany miesiąc oraz za 

wyżywienie Rodzic otrzymuje od nauczyciela –wychowawcy grupy do dnia 10 

każdego miesiąca następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy.  

4. Opłaty, o których mowa w § 30 punkt 1 należy dokonywać do dnia 15 miesiąca 

następującego po miesiącu, którego wpłata dotyczy”. 

 

 

2. W § 47 skreśla się: 

a) punkt 1, 

b) punkt 2, 

c) w punkcie 3 podpunkt 1), 

d) w punkcie 3 podpunkt 2).  

3. Dodaje się § 49a o wskazanym poniżej brzmieniu.  

 

„§ 49a 

 

1. Przedszkole organizuje wczesne wspomaganie rozwoju dzieci mające na celu 

pobudzanie psychoruchowe i społeczny rozwój dziecka od chwili wykrycia 

niepełnosprawności do czasu podjęcia nauki w szkole.  
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2. Wczesnym wspomaganiem rozwoju są objęte dzieci posiadające opinię o potrzebie 

wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez zespół orzekający działający w 

publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym w poradniach 

specjalistycznych.  
3. Dyrektor Przedszkola powołuje zespół nauczycieli wczesnego wspomaganie rozwoju 

dziecka. 

4. W skład zespołu wchodzą: 

1) pedagog;  

2) psycholog; 

3) logopeda; 

4) inni specjaliści posiadający przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o 

zaburzonym rozwoju psychoruchowym.  

5. Szczegółowe zasady pracy zespołu, jego zadnia, sposób realizacji i dokumentacji 

określa Procedura wczesnego wspomagania rozwoju dziecka zawarta w Regulaminie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w ZSP w Halinowie”.   

 

§ 3. 

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Halinowie.  

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

  

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej 

 

Lidia Kołakowska 

 

 


