
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/21/22. 

Rady Pedagogicznej ZSP w Mesznej 

z dnia 15 września 2021 roku 

 

ZMIANA NR 1 

do Statutu Przedszkola Publicznego w ZSP w Mesznej 

 

Do statutu Przedszkola Publicznego w ZSP w Mesznej wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W części wstępnej Statutu zawierającej akty prawne mające wpływ na konstrukcję 

niniejszego statutu wprowadza się poz.16 a o treści: 

16a. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 r. poz.982 z późni. zm.) 

 

2. W Rozdziale 5 Organizacja przedszkola w § 16 dodaje się ustępy 6 i 7 o treści: 

6. Dziecko 6-letnie na wniosek i na podstawie oświadczeń rodziców złożonych u dyrektora 

przedszkola może realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne poza 

przedszkolem (tzw. edukacja domowa). 

7.  Przedszkole zapewnia dziecku i rodzicom, którzy otrzymali zgodę dyrektora na edukację 

domową wsparcie m.in. w zakresie: 

1) prawa dziecka do udziału w: 

a) zajęciach rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, 

b) zajęciach prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

c) zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci, w szczególności w celu 

kształtowania ich aktywności i kreatywności; 

2)zapewnienia dostępu do: 

a) materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, 

b) pomocy dydaktycznych służących realizacji podstawy programowej znajdujących się w 

zasobach przedszkola. 

3. W Rozdziale 5 Organizacja Przedszkola w § 17 ustęp 2, 3 i 3a zmieniają brzmienie i 

przyjmują treść: 

2. Zasady korzystania z żywienia, w tym wysokość opłat za posiłki, ustalane są przez 

dyrektora w porozumieniu z Organem Prowadzącym przedszkole i szczegółowo omówione w 



Regulaminie Stołówki Przedszkola Publicznego w Zespole Szkolno– Przedszkolnym w 

Mesznej. 

3. Informacje o wysokości miesięcznej opłaty za posiłki publikowane są na Panelu rodzica w 

systemie iPrzedszkole. 

3a. Opłaty za posiłki dokonywane są wyłącznie w formie przelewu bankowego na 

indywidualny rachunek bankowy dziecka, w nieprzekraczalnym terminie do 15-go dnia 

miesiąca. 

 

4.W Rozdziale 5 Organizacja Przedszkola w § 17 wprowadza się ustęp 4a o treści: 

4a Planowaną nieobecność dziecka w przedszkolu należy zgłosić przynajmniej jeden dzień 

wcześniej, a nieplanowaną do godziny 8:30 danego dnia (osobiście lub telefonicznie). 

5. W Rozdziale 5 Organizacja Przedszkola w § 17 ustęp 8 zmienia brzmienie i przyjmuje 

treść: 

8.Opłatę, o których mowa w ust.5 rodzice uiszczają w terminie do 15-tego każdego miesiąca w 

formie przelewu na podany indywidualny rachunek bankowy dziecka, na podstawie informacji 

o jej wysokości otrzymanej za pośrednictwem systemu iPrzedszkole. 

6.W Rozdziale 5 Organizacja Przedszkola w § 17 ustępy 9 i 10 zostają uchylone. 

 

 


