
 

Uchwała Nr 11b /S /2015 
Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 66 w Łodzi 

z dnia 28/08/2015 

 
 
 

w sprawie: 

 Zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 66  w Łodzi 

 
 

Na podstawie: 

 

                -  42 ust. 1 UoSO – kompetencje rady pedagogicznej; 

   -  ust. z dn. 30/05/2014 o zmianie ust. o systemie oświaty oraz niektóry 

      innych ustaw (Dz.U z 2014 poz 811) –zmiana do statutu PM-66 

   -  ust. z dn. 20/02/2015 o zmianie ust. o systemie oświaty oraz niektóry 

      innych ustaw (Dz.U z 2015 poz 357) –zmiana do statutu PM-66  

 
 

Rada Pedagogiczna PM - 66  w Łodzi uchwala, co następuje: 
 
 

§ 2 w rozdziale II „Cele i zadania przedszkola”: 
 

 

a) ust. 1 pkt 3 ppkt  g) otrzymuje  brzmienie: 

„wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się 

poprzez muzykę, taniec, śpiew, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne” 
 

b) w ust. 1 w pkt 3 dodaje się ppkt j) w brzmieniu: 

„przygotowanie dzieci do  posługiwania się językiem obcym nowożytnym poprzez rozbudzanie ich 

świadomości językowej i wrażliwości kulturowej oraz budowanie pozytywnej motywacji do nauki 

języków obcych na dalszych etapach edukacyjnych, a w przypadku dzieci z upośledzeniem umysłowym 

w stopniu umiarkowanym lub znacznym –rozwijanie świadomości istnienia odmienności językowej i 

kulturowe” 
 

c)  ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka pod kątem jego zainteresowań  

 i   uzdolnień, wychowanie przez sztukę – muzyka, różne formy aktywności muzyczno – ruchowej 

(śpiew, gra, taniec)” 
 

d)  ust. 2 pkt 16  otrzymuje  brzmienie: 

„ wspomaganie rozwoju mowy dzieci oraz innych komunikacyjnych tworzenie warunków i okazji do 

przyswajanie przez dzieci systemu fonetycznego  

i gramatycznego języka polskiego oraz praktycznego opanowania morfologii, fleksji i składni języka 

ojczystego” 
 

e)  ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„tworzenie dziecku warunków do samodzielnego działania, eksperymentowania i badania, 

wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań 

technicznych” 

 

f)  w ust. 2 dodaje pkt 22 w brzmieniu: 



„przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym” 
 

 

§ 3 w rozdziale III „Organy przedszkola”: 
 

a)  w ust. 1 pkt a) dodaje się ppkt  5a w brzmieniu: 

„odpowiada za realizacje zadań wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego 

dziecka” 
 

b)  w ust. 1 pkt a)  dodaje się ppkt 13a w brzmieniu: 

„organizuje zajęcia dodatkowe” 
 

c)  w ust. 1b pkt b.1 dodaje się ppkt 8 w brzmieniu: 

„ustalanie wyników nadzoru pedagogicznego, w tym nadzoru zewnętrznego, dla doskonalenia sposobu 

wykorzystania pracy przedszkola” 
 

d)  w ust. 1b pkt b. 2 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu: 

„wprowadzanie dodatkowych zajęć edukacyjnych (zajęć z języka obcego innego niż obowiązkowy, 

zajęć dla których nie została ustalona podstawa programowa ale program nauczania został włączony 

do szkolnego zestawu programów nauczania)” 
 

e)  w ust. 1b pkt b.3 dodaje się ppkt 6 w brzmieniu: 

„może wystąpić z wnioskami w sprawie prowadzenia zajęć dodatkowych oraz rozwijających 

uzdolnienia i zainteresowania” 
  

f)  w ust. 1c pkt 14 dodaje się ppkt f) o brzmieniu: 

„opiniuje wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu” 
 

 

§ 5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 
 

„Kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym w przedszkolu określają odrębne przepis” 
 

§ 6  zmiany zapisów: 
 

a)  ust.  1 otrzymuje brzmienie: 
 

„Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu 

wychowania przedszkolnego, który stanowi opis sposobu realizacji celów wychowania lub kształcenia 

oraz treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego” 
 

b) ust. 1 ppkt a) otrzymuje brzmienie: 
 

„a) program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza 

zakres treści nauczania ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego” 
 

c) ust. 1 ppkt b) c) d) otrzymują brzmienie: 
 

„b) nauczyciel lub zespół nauczycieli przedstawia dyrektorowi przedszkola program wychowania 

przedszkolnego, 

c) program wychowania przedszkolnego powinien być dostosowany do potrzeb  



    i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony 

d)  dyrektor po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, dopuszcza do użytku w przedszkolu 

przedstawiony przez nauczycieli lub zespół nauczycieli program wychowania przedszkolnego” 
 

d) dodaje się ppkt e) w brzmieniu: 
 

„Przedszkole realizuje zadania określone w podstawie programowej wychowania 

 przedszkolnego w zakresie 17 obszarów działalności edukacyjnej przedszkola” 
 

e)  dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 
 

„Przedszkole organizuje bezpłatną naukę religii danego wyznania dla grupy nie mniejszej niż 

siedmioro dzieci. Jeżeli w przedszkolu na naukę religii zgłosi się mniej niż siedmioro dzieci organ 

prowadzący przedszkole, w porozumieniu z właściwym kościołem lub związkiem wyznaniowym, 

organizuje naukę religii w poza przedszkolnym punkcie katechetycznym. 

 Organizację zajęć religii określają odrębne przepisy” 
 

 

§ 16 w rozdziale VII. Wychowankowie przedszkola 
 

a)  ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
 

„W przedszkolu obowiązują szczegółowe warunki rekrutacji dzieci, którą przeprowadza się na 

zasadach ogólnej dostępności: 
 

1. Rekrutacja dzieci do przedszkola prowadzona jest w formie elektronicznej. 

2. Termin rekrutacji oraz kryteria naboru na dany rok szkolny wyznacza organ prowadzący. 

3. Dyrektor informuje rodziców o terminie i kryteriach naboru publikując informacje na stronie 

internetowej przedszkola oraz umieszczając informacje na piśmie w miejscu dostępnym dla 

wszystkich zainteresowanych zapisem dziecka do przedszkola. 

4. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola przedstawia się rodzicom w terminie 

określonym przez organ prowadzący. 

5. Dyrektor informuje rodziców o terminie podpisania umów na stronie internetowej przedszkola 

oraz w formie pisemnej w miejscu dostępnym dla wszystkich zainteresowanych zapisem 

dziecka do przedszkola. 

6. Rodzice (prawni opiekunowie) deklarują w karcie zapisu min.: ilość posiłków oraz czas 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

7. Zmiana ilości posiłków oraz czasu pobytu dziecka w przedszkolu w trakcie roku szkolnego 

może nastąpić tylko na pisemny wniosek rodziców (prawnych opiekunów). 

8. Zmiany dotyczące ilości posiłków, z których korzysta dziecko należy zgłosić do 20-tego 

każdego miesiąca. Skutkują one od 1-go dnia miesiąca następującego po deklaracji zmiany. 

9. Dzieci przyjmowane są do przedszkola na podstawie spełniania kryteriów przyjęcia dziecka do 

przedszkola, zawartych w „Karcie zapisu”. 
 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola. 

 

Rada Pedagogiczna:                                                                            Przewodniczący: 

                           
         Dyrektor  mgr Irena Walaszek 


