
 

Uchwała Nr 2 /S / 2016 
Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola Nr 66 w Łodzi 

z dnia 08 /01 /2016 

 

 

 

 
w sprawie: 

 

➢ Zmiany nr II w Statucie Przedszkola Miejskiego nr 66  w Łodzi 

 

na podstawie: 

 

             -  ustawy z dnia 29 grudnia 2015r o zmianie ustawy o systemie oświaty  

      oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 35) 

§ 16 Statutu Przedszkola Miejskiego nr 66 w Łodzi 

 

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

 
 

§ 16 w rozdziale VII. Wychowankowie przedszkola”: 
 
 

a)   ust 1 otrzymuje  brzmienie: 
 

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 7 lat 
 

a) Wiek dzieci, objętych wychowaniem przedszkolnym liczy się od początku 

roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, 

do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat 

b) Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie w 

przedszkolu albo oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole 

podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

c) Obowiązek, o którym mowa, rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat –obowiązek 

ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, poprzedzającego rok 

szkolny, w którym dziecko rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego. 

d) Dziecko ma prawo do rozpoczęcia edukacji szkolnej od 6roku życia –na 

wniosek rodziców –pod warunkiem: 

1. Korzystania przez dziecko wychowania przedszkolnego w roku 

szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma ono 

rozpocząć naukę w szkole podstawowej albo 

2. Posiadania opinii poradni psychologiczno –pedagogicznej 
 



e) Dzieci w wieku od 3 -5 lat mają prawo do korzystania z wychowania 

przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania 

przedszkolnego 
 

b) w ust. 2  otrzymuje  brzmienie: 
 

2.  W przypadku dziecka, któremu odroczono spełnianie obowiązku    

szkolnego, może ono uczęszczać do przedszkola do końca roku 

szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat 
 

a) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego –wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko wieku 

powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat 

b) Rozpoczęcie spełniania przez dziecko 7 letnie obowiązku szkolnego może 

być odroczone o jeden rok szkolny, jeżeli dziecko posiada opinię poradni 

psychologiczno –pedagogicznej, z której wynika potrzeba odroczenia. 

 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola. 

 

Rada Pedagogiczna                                                      Przewodniczący: 

Przedszkola Miejskiego nr 66 

w Łodzi                           
         Dyrektor  

 

  mgr Irena Walaszek 


