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ANEKS
do statutu Przedszkola Samorządowego w Pucku
zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 19. 10.2018r.
§1
W Statucie Przedszkola Samorządowego w Pucku wprowadza się następujące zmiany:
I.

W §3 pkt 6 dodaje się podpunkt:
g) Uchwały Nr XLVI/5/2018 Rady Miasta Pucka z dnia 23 kwietnia 2018 r.

II.

W rozdziale 8
§ 15
pkt 1 otrzymuje brzmienie :
Przedszkole funkcjonuje przez 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku)
w godzinach zgodnych z potrzebami rodziców, ustalonych przez organ
prowadzący, w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
pkt 2 otrzymuje brzmienie :
Realizacja podstawy programowej odbywa się w godzinach 800-1300.

III.

W Rozdziale 9 § 21 otrzymuje brzmienie:

1. Szczegółowy zakres zasad odpłatności określa Regulamin pobierania opłat w

Przedszkolu.
2. Płatności dotyczą deklarowanych przez rodziców:
1)
2)

godzin pobytu dziecka w przedszkolu
liczby posiłków, z których korzysta dziecko.

3. Zasady korzystania z posiłków przez dzieci:
1)
2)

4.

przedszkole zapewnia dzieciom: śniadanie, drugie śniadanie, obiad
rodzice/opiekunowie prawni płacą za wyżywienie w zależności od
złożonej deklaracji:
a)
za dwa posiłki - dzieci przebywające w przedszkolu 5 godzin
b)
za trzy posiłki – dzieci przebywające w przedszkolu więcej niż 5
godzin
Zasady płatności za pobyt dziecka w przedszkolu określa Uchwała Rady
Miasta :

nauczanie, wychowanie i opieka dzieci 3-5 letnich są bezpłatne
w wymiarze 5 godzin dziennie
b)
opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci 3-5
letnich w czasie przekraczającym 5 godzin wynosi 1 zł za każdą
rozpoczętą godzinę zajęć
a)
nauczanie, wychowanie i opieka dzieci 6-letnich odbywających
roczne przygotowanie przedszkolne są bezpłatne bez względu na ilość
godzin, którą dziecko przebywa w przedszkolu
rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do powiadomienia przedszkola
a)

1)

o nieobecności dziecka oraz o powrocie dziecka do przedszkola po
nieobecności trwającej dłużej niż jeden dzień.
5. Opłaty należności za pobyt i wyżywienie dokonuje się do 15 dnia miesiąca.
6. W przypadku zalegania z opłatami dyrektor przedszkola z upoważnienia Burmistrza

Miasta dokonuje egzekucji należności pieniężnych w drodze postępowania
administracyjnego.
§2
1. Ogłoszenie tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Przedszkola

Samorządowego w Pucku nastąpi w terminie 5 dni od dnia podjęcia Uchwały.

