
UCHWAŁA NR XIV/91/2012
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 26 września 2012 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych 

Na podstawie art. 5 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz.2572 
ze zm.) oraz § 1 pkt 1 i § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie 
rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu 
ich działania (Dz. U. Nr 161, poz. 1080 ze zm.) Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XX/123/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia  15 kwietnia 2009r. 
w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa się na 5 godzin.”;

2) uchyla się pkt 5, 

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków z powodu nieobecności 
dziecka na zajęciach trwającej ponad miesiąc i braku zgłoszenia przez rodziców przyczyny nieobecności 
dziecka lub w przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci. Skreślenie dziecka 
z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.” 

4) pkt 9 ppkt b) otrzymuje nowe brzmienie: 

„b) rodzice i opiekunowie prawni dzieci zapisanych i uczęszczających do punktu oraz inni pełnoletni 
członkowie rodzin dzieci, upoważnieni przez rodziców mogą wspomagać pracę nauczyciela poprzez 
sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.”;

5) w pkt 13 po ppkt k) dodaje się ppkt l) w brzmieniu: 

„l) przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie 
przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.”.

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XX/123/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 15 kwietnia 2009r. 
w sprawie utworzenia i organizacji punktów przedszkolnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dzienny wymiar godzin zajęć bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki określa się na 5 godzin.”;

2) uchyla się pkt 5, 

3) pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Dziecko może zostać skreślone z listy wychowanków z powodu nieobecności 
dziecka na zajęciach trwającej ponad miesiąc i braku zgłoszenia przez rodziców przyczyny nieobecności 
dziecka lub w przypadku, gdy zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci. Skreślenie dziecka 
z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.” 

4) pkt 9 ppkt b) otrzymuje nowe brzmienie: 

„b) rodzice i opiekunowie prawni dzieci zapisanych i uczęszczających do punktu oraz inni pełnoletni 
członkowie rodzin dzieci, upoważnieni przez rodziców mogą wspomagać pracę nauczyciela poprzez 
sprawowanie opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.”;

5) w pkt 13 po ppkt k) dodaje się ppkt l) w brzmieniu: 

„l) przeprowadzenie, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym możliwe jest rozpoczęcie 
przez dziecko nauki w szkole podstawowej, diagnozy gotowości do podjęcia nauki w szkole.”.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego i ma zastosowanie od 1 września 2012 roku. 
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Przewodnicząca Rady 

Marzena Komar
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