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Rady Powiatu w Krakowie z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie założenia Liceum
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Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 r. w sprawie: ustalenia organizacji
punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej
w Pcimiu.
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UCHWAŁA NR XLV/332/2010
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzącego w skład Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.2
pkt.1, art.9 ust.1 pkt.3 lit. b, art.58 ust.1 i ust.6 oraz art.62
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,
poz.624 z późn.zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2010 r. trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jako szkołę
publiczną na podbudowie programowej gimnazjum lub
8-letniej szkoły podstawowej o nazwie: „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych” zwaną dalej „Szkołą”.

§ 3. Szkołę, o której mowa w § 1 włącza się w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach
ul. Krakowska 15.
§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski

§ 2. Siedzibą Szkoły są Krzeszowice, ul. Krakowska 15.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/332/2010
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 31 marca 2010 r.
Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.
2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest
szkołą publiczną i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zwane
dalej Szkołą, jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania na
podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.
§ 2. Organem prowadzącym Szkołę jest Powiat
Krakowski.
§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
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§ 4. Szkoła:
1. Realizuje programy nauczania uwzględniające
podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz
w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie
nauczania szkoły publicznej danego typu.
2. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.
3. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania
ustaloną dla szkół publicznych,
4. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć
edukacyjnych posiadających kwalifikacje zawodowe
określone dla nauczycieli szkół publicznych.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY
§ 5. Celem i zadaniem Szkoły jest:
1. Zapewnienie słuchaczom Szkoły wystarczającego poziomu wykształcenia umożliwiającego łatwiejsze
znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym
się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia.
2. Kształtowanie w słuchaczach Szkoły pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej
konkurencji oraz gospodarki rynkowej.
Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 6. 1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd Słuchaczy.
2. Kompetencje organów Szkoły określa statut
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
§ 7. Współpracę organów Szkoły i rozstrzyganie
sporów miedzy nimi określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY
§ 8. Szkoła kształci słuchaczy w oddziałach o 3-letnim
cyklu nauczania.
§ 9. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września
każdego roku, a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego roku. Rok szkolny w poszczególnych oddziałach dzieli
się na dwa semestry.
§ 10. Szkoła prowadzona jest w formie stacjonarnej.
§ 11. Zajęcia ze słuchaczami semestrów kształconych w formie stacjonarnej (wieczorowej) odbywają się
przez trzy lub cztery dni w tygodniu.
§ 12. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
§ 13. Termin ferii, wakacji oraz inne wolne dni
w trakcie roku szkolnego określa Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z innymi organami Szkoły.
§ 14. Szczegółową organizację pracy Szkoły oraz
pracy jej oddziałów określą odpowiednie regulaminy

Poz. 1186

opracowane przez Dyrektora w porozumieniu z innymi
organami Szkoły.
Rozdział 5
REKRUTACJA DO SZKOŁY
§ 15. 1. Do Szkoły zostają przyjęci wszyscy chętni
legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum
lub ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:
a) ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę,
b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznowychowawczych ukończyli 16 lat, jeżeli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub
kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
dla młodzieży,
2. W razie większej ilości zgłoszeń niż miejsc, którymi dysponuje Szkoła, nabór może odbyć się po przeprowadzeniu: egzaminów wstępnych, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw bądź innego podobnego
sposobu umożliwiającego wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów.
Rozdział 6
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE SŁUCHACZY
§ 16. 1. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych umie:
1) wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę,
2) korzystać ze źródeł informacji dotyczących różnych
dziedzin życia,
3) efektywnie działać w oparciu o obowiązujące normy
moralno-etyczne,
4) prezentować własny punkt widzenia, uwzględniać
poglądy innych ludzi, być tolerancyjnym,
5) poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie w języku ojczystym i przynajmniej w stopniu podstawowym
w drugim języku,
6) rozwijać swą osobowość korzystając z różnych form
kształcenia,
7) być otwartym na potrzeby innych, efektywnie współdziałać w zespole,
8) świadomie korzystać z dóbr kultury zarówno współczesnej, jak i stanowiącej o tożsamości narodowej,
9) współtworzyć rzeczywistość wspólnie z najbliższym
środowiskiem.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Słuchaczy,
w tym: zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
a także tryb odwołania od oceny klasyfikacyjnej określa
Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
§ 17. Na podstawie pisemnego wniosku osoby dopuszczone do egzaminu eksternistycznego mogą uzyskać zgodę Dyrektora Szkoły dotyczącą uczęszczania na
wybrane zajęcia edukacyjne.
§ 18. TRYB KLASYFIKACJI SŁUCHACZEK W CIĄŻY
1. Słuchaczki będące w ciąży podlegają ochronie
prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu
rodziny.
2. Na podstawie prośby zainteresowanej słuchaczki udokumentowanej wskazaniem lekarskim, dyrektor szkoły udziela jej urlopu.
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3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów semestralnych, dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu ze słuchaczką inny dogodny dla niej termin zaliczenia określonych zajęć.

§ 21. Nagrody i kary, w tym skreślenie słuchacza
z listy słuchaczy określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
Rozdział 9
FINANSOWANIE SZKOŁY

4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy niż 6 miesięcy.
Rozdział 7
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Poz. 1186,1187

§ 22. 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. Statutowa działalność szkoły jest finansowana
przez organ prowadzący.

§ 19. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych
pracowników określa Statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
Rozdział 8
PRAWA, PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA
SZKOŁY
§ 20. 1. Podstawowym prawem słuchacza jest
prawo do nauki w warunkach poszanowania godności
osobistej oraz poczucia bezpieczeństwa i szacunku.

Rozdział 10
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 23. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym statucie reguluje statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzeszowicach.
Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
1186

2. Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy określa
statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
1187
1187

UCHWAŁA NR XLV/333/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych wchodzacego w skład Zespołu Szkół
Ogólnokształcacych w Skawinie
Na podstawie art. 12 pkt.8 lit. i ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
2001r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 5 ust.2
pkt.1, art.9 ust.1 pkt.3 lit. b, art.58 ust.1 i ust.6 oraz art.62
ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61,
poz.624 z późn.zm.) Rada Powiatu w Krakowie uchwala,
co następuje:
§ 1. Zakłada się z dniem 1 września 2010 r. trzyletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych, jako szkołę
publiczną na podbudowie programowej gimnazjum lub
8-letniej szkoły podstawowej, o nazwie: „Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych” zwaną dalej „Szkołą”.
§ 2. Siedzibą Szkoły jest Skawina, ul. Żwirki i Wigury 17.

§ 3. Szkołę, o której mowa w § 1 włącza się w skład
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie ul. Żwirki
i Wigury 17.
§ 4. Organizację i zasady funkcjonowania Szkoły określa statut, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu w Krakowie.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
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Poz. 1187
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/333/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 31 marca 2010 r.

Statut Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 7. Współpracę organów Szkoły i rozstrzyganie
sporów miedzy nimi określa statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.

§ 1. 1. Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

Rozdział 4
ORGANIZACJA SZKOŁY

2. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych jest
szkołą publiczną i wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.

§ 8. Szkoła kształci słuchaczy w oddziałach o 3-letnim
cyklu nauczania.

3. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych zwane
dalej Szkołą, jest szkołą o trzyletnim cyklu nauczania na
podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej.

§ 9. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września
każdego roku a kończy - z dniem 31 sierpnia następnego
roku. Rok szkolny w poszczególnych oddziałach dzieli
się na dwa semestry.

§ 2. Organem prowadzącym szkołę jest Powiat Krakowski.

§ 10. Szkoła prowadzona jest w formie zaocznej.

§ 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 4. Szkoła:
1. Realizuje programy nauczania uwzględniające
podstawy programowe kształcenia ogólnego oraz realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz
w wymiarze nie niższym, niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie
nauczania szkoły publicznej danego typu.
2. Stosuje zasady klasyfikowania i promowania
słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów, z wyjątkiem egzaminów wstępnych.
3. Prowadzi dokumentację przebiegu nauczania
ustaloną dla szkół publicznych,
4. Zatrudnia nauczycieli obowiązkowych zajęć
edukacyjnych posiadających kwalifikacje zawodowe
określone dla nauczycieli szkół publicznych.
Rozdział 2
CELE I ZADANIA SZKOŁY

§ 11. 1. Podstawową formą pracy Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych są konsultacje przedmiotowe, prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym, co dwa
tygodnie przez dwa dni (sobota, niedziela).
2. Dopuszcza się możliwość organizowania konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby
godzin zajęć w danym semestrze w pozostałe dni tygodnia.
3. Organizuje się dwie konferencje instruktażowe
w czasie jednego semestru: pierwszą – wprowadzającą
do pracy w semestrze i drugą – przedegzaminacyjną.
4. Godzina lekcyjna trwa 45 min.
§ 12. Termin ferii, wakacji oraz inne wolne dni
w trakcie roku szkolnego określa Dyrektor Szkoły
w porozumieniu z innymi organami Szkoły.
§ 13. Szczegółową organizację pracy Szkoły oraz
pracy jej oddziałów określą odpowiednie regulaminy
opracowane przez Dyrektora w porozumieniu z innymi
organami Szkoły.
Rozdział 5
REKRUTACJA DO SZKOŁY

§ 5. Celem i zadaniem Szkoły jest:
1. Zapewnienie słuchaczom Szkoły wystarczającego poziomu wykształcenia umożliwiającego łatwiejsze
znalezienie zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym
się rynku pracy oraz możliwość dalszego kształcenia.
2. Kształtowanie w słuchaczach Szkoły pozytywnych postaw ułatwiających życie w warunkach wolnej
konkurencji oraz gospodarki rynkowej.
Rozdział 3
ORGANY SZKOŁY I ICH KOMPETENCJE
§ 6. 1. Organami Szkoły są:
a) Dyrektor Szkoły,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Samorząd Słuchaczy.
2. Kompetencje organów Szkoły określa Statut
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.

§ 14. 1. Do Szkoły zostają przyjęci wszyscy chętni
legitymujący się świadectwem ukończenia gimnazjum
lub ośmioletniej szkoły podstawowej, którzy:
a) ukończyli 18 lat lub ukończą 18 lat w roku kalendarzowym, w którym podejmują naukę,
b) najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktycznowychowawczych ukończyli 16 lat, jeżeli mają opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą podjęcie lub
kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej
dla młodzieży,
2. W razie większej ilości zgłoszeń niż miejsc, którymi dysponuje Szkoła, nabór może odbyć się po przeprowadzeniu: egzaminów wstępnych, rozmowy kwalifikacyjnej, konkursu świadectw bądź innego podobnego
sposobu umożliwiającego wyselekcjonowanie najlepszych kandydatów.
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4. Udzielony słuchaczce urlop nie może być dłuższy, niż 6 miesięcy.

Rozdział 6
WEWNĄTRZSZKOLNE OCENIANIE SŁUCHACZY

Rozdział 7
PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW SZKOŁY

§ 15. 1. Absolwent Liceum Ogólnokształcącego dla
Dorosłych umie:
1) wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę,
2) korzystać ze źródeł informacji dotyczących różnych
dziedzin życia,
3) efektywnie działać w oparciu o obowiązujące normy
moralno-etyczne,
4) prezentować własny punkt widzenia, uwzględniać
poglądy innych ludzi, być tolerancyjnym,
5) poprawnie wypowiadać się w mowie i piśmie w języku ojczystym i przynajmniej w stopniu podstawowym
w drugim języku,
6) rozwijać swą osobowość korzystając z różnych form
kształcenia,
7) być otwartym na potrzeby innych, efektywnie współdziałać w zespole,
8) świadomie korzystać z dóbr kultury zarówno współczesnej, jak i stanowiącej o tożsamości narodowej,
9) współtworzyć rzeczywistość wspólnie z najbliższym
środowiskiem.
2. Wewnątrzszkolny System Oceniania Słuchaczy,
w tym: zasady oceniania, klasyfikowania i promowania,
a także tryb odwołania od oceny klasyfikacyjnej określa
Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.
§ 16. TRYB KLASYFIKACJI SŁUCHACZEK W CIĄŻY
1. Słuchaczki będące w ciąży podlegają ochronie
prawnej, wynikającej z przepisów ustawy o planowaniu
rodziny.
2. Na podstawie prośby zainteresowanej słuchaczki udokumentowanej wskazaniem lekarskim, dyrektor szkoły udziela jej urlopu.
3. Jeżeli ciąża, poród lub połóg uniemożliwia klasyfikację lub przystąpienie do egzaminów semestralnych, dyrektor szkoły wyznacza w porozumieniu ze słuchaczką inny dogodny dla niej termin zaliczenia określonych zajęć.

§ 17. Prawa i obowiązki nauczycieli oraz innych zatrudnionych pracowników określa Statut Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Skawinie.
Rozdział 8
PRAWA I OBOWIĄZKI SŁUCHACZA SZKOŁY
§ 18. 1. Podstawowym prawem słuchacza jest
prawo do nauki w warunkach poszanowania godności
osobistej oraz poczucia bezpieczeństwa i szacunku.
2. Szczegółowe prawa i obowiązki słuchaczy określa
statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Skawinie.
Rozdział 9
NAGRODY I KARY
§ 19. Nagrody i kary, w tym skreślenie słuchacza
z listy słuchaczy określa statut Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzeszowicach.
Rozdział 10
FINANSOWANIE SZKOŁY
§ 20. 1. Nauka w szkole jest bezpłatna.
2. Statutowa działalność szkoły jest finansowana
przez organ prowadzący.
Rozdział 11
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 21. Wszystkie kwestie nieujęte w niniejszym statucie reguluje statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Skawinie.
Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
1187
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UCHWAŁA NR XVL/334/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach
prowadzonych przez Powiat Krakowski ze specjalnego funduszu nagród oraz sposobu podziału środków
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) i art. 49 ust. 2 w zw.
z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Krakowie uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się kryteria i tryb przyznawania nagród
nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Powiat Krakowski ze specjalnego funduszu nagród
oraz sposób podziału środków zwany dalej regulaminem, w brzmieniu załącznika do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi
Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego i obowiązuje od 1 stycznia 2010 r.
Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XVL/334/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 31 marca 2010 r.
Regulamin ustalający kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych
przez Powiat Krakowski ze specjalnego funduszu nagród oraz sposób podziału środków
Rozdział 1
Postanowienia wstępne

4. Ustala się następujące kryteria przyznawania
nauczycielom nagrody za znaczące osiągnięcia w pracy
dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

§ 1. 1. Regulamin ustala kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczne,
wychowawcze i opiekuńcze ze specjalnego funduszu
nagród z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego i dyrektorów szkół oraz sposób podziału środków.

1) osiąganie dobrych wyników w pracy z uczniem zdolnym, w szczególności z laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, zawodów sportowych,
2) prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, które stwarzają możliwości poszerzenia zainteresowań i rozwoju uzdolnień
uczniów (wychowanków),
3) praca z uczniami (wychowankami) posiadającymi
szczególne potrzeby edukacyjne, tj.:
a) mającymi trudności w nauce,
b) sprawiającymi problemy wychowawcze,
c) z rodzin patologicznych,
d) w klasach integracyjnych lub specjalnych,
e) z trudnościami adaptacyjnymi,
4) podejmowanie działań na rzecz umieszczenia dzieci
w rodzinach adopcyjnych, zastępczych i w rodzinnych
domach dziecka,
5) podejmowanie działań na rzecz przygotowania dziecka do życia w rodzinie,
6) zapewnianie korzystnych i bezpiecznych warunków
do realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczoopiekuńczych szkoły,
7) udział w tworzeniu systemu doskonalenia zawodowego nauczycieli,
8) współdziałanie z instytucjami, organizacjami i osobami na rzecz rozwoju szkoły w zakresie zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych,
9) wypełnianie zadań w zakresie planowania i kierowania
pracą służącą rozwojowi szkoły w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczo-opiekuńczych,
10) podejmowanie działalności innowacyjnej w zakresie
wdrażania i wspierania nowatorskich metod kształcenia i wychowania, opracowywania publikacji i autorskich programów,
11) działanie na rzecz środowiska lokalnego w zakresie
zadań dydaktycznych i wychowawczo-opiekuńczych.

2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) szkole – rozumie się przez to jednostki organizacyjne
wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Krakowski,
2) nauczycielu – rozumie się przez to również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których
mowa w pkt 1,
3) Karcie Nauczyciela – rozumie się przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97 poz. 674 z późn. zm.),
4) Nagrodzie Starosty Krakowskiego – rozumie się przez
to nagrodę organu prowadzącego
Rozdział 2
Sposób podziału środków
§ 2. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli dzieli
się w ramach wyodrębnionych środków w budżecie na:
1) środki do dyspozycji dyrektorów szkół z przeznaczeniem na nagrody dyrektorów szkół w wysokości 60%,
2) środki do dyspozycji organu prowadzącego z przeznaczeniem na nagrody organu prowadzącego w wysokości 40% .
Rozdział 3
Kryteria przyznawania nagród
§ 3. 1. Nagroda Starosty Krakowskiego może być
przyznana dyrektorom i nauczycielom, którzy posiadają
wyróżniającą ocenę pracy pedagogicznej ustaloną:
-- w ostatnich dwóch latach pracy – dla nauczyciela,
-- w ostatnich pięciu latach pracy – dla dyrektora po
spełnieniu odpowiednio co najmniej 5 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.
2. Przy przyznawaniu Nagrody Starosty Krakowskiego nie ocenia się okresu pracy poprzedzającego
otrzymanie wcześniejszych Nagród Starosty Krakowskiego.
3. Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę
pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 4 z kryteriów, o których mowa w ust. 4.

Rozdział 3
Kryteria przyznawania nagród
§ 4. 1. Prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego dla nauczycieli
przysługuje:
a) Dyrektorom szkół,
b) Członkowi Zarządu Powiatu w Krakowie zajmującemu się sprawami oświaty,
c) Dyrektorowi Wydziału Edukacji
d) Zakładowej Organizacji Związkowej,
e) Organowi nadzoru pedagogicznego.
2. W przypadku dyrektora szkoły prawo wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego przysługuje:
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a) Członkowi Zarządu Powiatu w Krakowie zajmującemu się sprawami oświaty,
b) Dyrektorowi Wydziału Edukacji,
c) Zakładowej Organizacji Związkowej,
d) Organowi nadzoru pedagogicznego.
3. Wniosek o przyznanie Nagrody Starosty Krakowskiego należy złożyć do Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Krakowie, al. Słowackiego 20, pok.
510 w terminie do 15 września każdego roku kalendarzowego, według wzoru stanowiącego załącznik do
niniejszego regulaminu.
§ 5. 1. Nagrody ze środków pozostających w dyspozycji dyrektora przyznaje i wypłaca dyrektor szkoły po
uzyskaniu opinii rady pedagogicznej - jest to Nagroda
Dyrektora.

Poz. 1186,1188

2. Nagrody ze środków będących w dyspozycji
organu prowadzącego przyznaje Zarząd Powiatu w Krakowie - jest to Nagroda Starosty Krakowskiego.
Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 6. 1. Niniejszy regulamin został zaopiniowany
przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli.
2. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
1186
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Załącznik
do regulaminu

WNIOSEK
O PRZYZNANIE NAGRODY
STAROSTY KRAKOWSKIEGO

Zgłaszam wniosek o przyznanie nagrody Starosty Krakowskiego dla Pani/a ………………..

urodzonej/urodzonego dnia ………………………

wykształcenie: …………………………………..…..

ocena pracy zawodowej: …………………………..

staż pracy pedagogicznej: …………………………

zatrudnionej/zatrudnionemu w ……………….......

Dotychczas otrzymane nagrody to: ………..…….

UZASADNIENIE:
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………….…………………………………………………………………………
1188

Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
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UCHWAŁA NR XLV/335/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia dla nauczycieli
zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r.
Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 6 i art. 54
ust.7 w zw. z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia
1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz. 674
z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie
wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania
dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U.
Nr 22 poz. 181 z późn. zm.), Rada Powiatu w Krakowie
uchwala co następuje:

cania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz
godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach
prowadzonych przez Powiat Krakowski, stanowiący
załącznik do uchwały.

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający wysokość
stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za
warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypła-

Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski

§ 2. Uchwała ma zastosowanie do wynagrodzeń
należnych od dnia 1 stycznia 2010 r.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/335/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 31 marca 2010 r.
REGULAMIN
określający wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, motywacyjnego,
funkcyjnego i za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Krakowski, zwany
dalej regulaminem.
§ 1. Regulamin określa wysokość stawek oraz
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę
lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy,
szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw, szczegółowe zasady przyznawania
i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych
przez Powiat Krakowski.
§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) szkole – należy rozumieć przez to jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 i 1a ustawy z dnia
26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97 poz. 674 z późn. zm.), zwanej dalej „Kartą Nauczyciela”, dla których organem prowadzącym jest
Powiat Krakowski;
2) nauczycielu – należy przez to rozumieć również wychowawców i innych pracowników pedagogicznych
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
3) Karcie Nauczyciela - należy rozumieć przez to ustawę
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.),
4) rozporządzeniu - należy rozumieć przez to Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych

stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę
w dniu wolnym od pracy (Dz. U z 2005 r. Nr 22, poz. 181,
z późn. zm.),
5) organ prowadzący – Zarząd Powiatu w Krakowie.
§ 3. Dodatek motywacyjny
1. Do kryteriów przyznania nauczycielowi dodatku
motywacyjnego należą:
1) osiągnięcia uczniów, potwierdzone w konkursach,
turniejach i olimpiadach oraz w innych obszarach
działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym;
2) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów poprzez kształtowanie postaw odpowiedzialności za własną edukację, planowania własnej
przyszłości, pracy nad sobą oraz właściwych postaw
moralnych i społecznych;
3) podejmowanie działań wychowawczych zapobiegających patologiom społecznym i uzależnieniom;
4) praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
5) podejmowanie działań na rzecz uczniów potrzebujących
opieki, z uwzględnieniem ich potrzeb, w szczególności
w stałej współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi),
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właściwymi instytucjami i osobami świadczącymi pomoc socjalną;
6) inicjowanie i organizowanie imprez i uroczystości
szkolnych;
7) udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;
8) opieka nad samorządem uczniowskim lub innymi
organizacjami uczniowskimi działającymi w szkole;
9) inicjowanie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych;
10) umiejętne kierowanie rozwojem ucznia szczególnie
uzdolnionego;
11) adaptacja i praktyczne stosowanie nowoczesnych
metod nauczania i wychowania we współpracy z organem sprawującym nadzór pedagogiczny oraz innymi instytucjami wspomagającymi;
12) realizowanie zadań wynikających z przyjętych przez
organ prowadzący działań podejmowanych w lokalnej
polityce oświatowej na rzecz środowiska lokalnego.
2. Do kryteriów przyznania dyrektorowi dodatku
motywacyjnego należą:
1) sprawne zarządzanie szkołą zapewniające ciągły rozwój i doskonalenie jakości jej pracy:
a) doskonalenie zawodowe dyrektora szkoły,
b) zarządzanie doskonaleniem zawodowym nauczycieli zgodnym z potrzebami szkoły/placówki,
c) promocja szkoły i umiejętne pozyskiwanie innych
osób do realizacji działań na rzecz jej rozwoju,
d) dbanie o standard szkoły, podejmowanie działań
we własnym zakresie, w tym podejmowanie działań zmierzających do wzbogacenia majątku szkolnego oraz pozyskiwania środków zewnętrznych
i unijnych
e) przestrzeganie dyscypliny pracy oraz zapewnienie
odpowiednich warunków bhp,
f) właściwa polityka kadrowa;
2) realizacja zadań i podejmowanie inicjatyw istotnie
zwiększających udział i rolę szkoły w środowisku lokalnym;
3) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez organ prowadzący priorytetów
w realizowanej lokalnej polityce oświatowej;
4) poszerzanie oferty szkoły m.in. o wprowadzanie nowych kierunków nauczania, programów autorskich,
innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz innych rozwiązań pedagogicznych.
3. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas
określony, nie krótszy niż 3 miesiące, w wysokości od
200 zł do 1 000 zł miesięcznie dla dyrektorów oraz od
75 zł do 300 zł miesięcznie dla pozostałych nauczycieli.
4. Nauczycielowi przyznaje się dodatek motywacyjny w oparciu o kryteria zawarte w regulaminie.
5. Dodatek motywacyjny dla nauczyciela, o którym mowa w ust. 1, ustala i przyznaje dyrektor szkoły,
a dla dyrektora szkoły – Starosta Krakowski, w ramach
posiadanych środków finansowych.
§ 4. Dodatek funkcyjny
1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego, którym powierzono stanowisko dyrektora
lub wicedyrektora szkoły albo inne stanowisko kierow-
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nicze przewidziane w statucie szkoły oraz nauczycielom,
którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie
funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta lub opiekuna stażu, przysługują dodatki funkcyjne
w wysokości określonej w załączniku nr 1 do regulaminu.
2. Dodatek funkcyjny dla dyrektora szkoły ustala
i przyznaje Starosta Krakowski, a dla nauczyciela zajmującego inne stanowisko kierownicze - dyrektor szkoły,
uwzględniając wielkość szkoły, jej strukturę organizacyjną, złożoność zadań wynikających z zajmowanego
stanowiska, liczbę stanowisk kierowniczych w szkole
oraz wyniki pracy szkoły.
3. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu
zawodowego, którym powierzono wychowawstwo klasy, sprawowanie funkcji doradcy metodycznego, nauczyciela - konsultanta lub opiekuna stażu, przysługują
dodatki funkcyjne odrębnie za każde z wykonywanych
zadań.
§ 5. Dodatek za warunki pracy 1. Nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego przysługuje
dodatek za warunki pracy z tytułu pracy w trudnych lub
uciążliwych warunkach, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela,
w wysokości do 35 % otrzymywanego przez nauczyciela
wynagrodzenia zasadniczego, z zastrzeżeniem ust. 2
i ust. 3.
2.
wynosi:

Wysokość dodatku za trudne warunki pracy

1) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół leśnych zajęć w lesie oraz prowadzenie przez nauczycieli praktycznej nauki zawodu szkół rolniczych zajęć
praktycznych w terenie z zakresu produkcji roślinnej,
zwierzęcej i mechanizacji rolnictwa: 5% wynagrodzenia zasadniczego
2) dla nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach
w zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich
i placówkach opiekuńczo-wychowawczych: 25% wynagrodzenia zasadniczego
3) dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu - zajęć
w szkołach specjalnych oraz w szkołach w zakładach
poprawczych i schroniskach dla nieletnich: 20% wynagrodzenia zasadniczego
4) dla nauczycieli zajęć dydaktycznych w szkołach (klasach) przysposabiających do pracy zawodowej: 5 %
wynagrodzenia zasadniczego
5) dla nauczycieli zajęć dydaktycznych i wychowawczych w specjalnych przedszkolach (oddziałach), szkołach (oddziałach) specjalnych oraz prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka zakwalifikowanego do
kształcenia specjalnego: 15% wynagrodzenia zasadniczego
6) dla nauczycieli zajęć rewalidacyjno – wychowawczych
z dziećmi i młodzieżą upośledzonymi umysłowo
w stopniu głębokim: 25% wynagrodzenia zasadniczego.
7) dla nauczycieli zajęć wychowawczych prowadzonych
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz
w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych
(w tym w internatach): 20% wynagrodzenia zasadniczego
8) dla nauczycieli zajęć wychowawczych prowadzonych
bezpośrednio z wychowankami lub na ich rzecz w placówkach opiekuńczo – wychowawczych: 20% wynagrodzenia zasadniczego
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9) dla nauczycieli badań psychologicznych i pedagogicznych, w tym badań logopedycznych, udzielanie dzieciom
i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w tym pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, a także udzielanie rodzicom
i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej
związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci
i młodzieży w poradniach psychologiczno-pedagogicznych oraz w innych poradniach specjalistycznych:
5% wynagrodzenia zasadniczego.
3. Dodatek za warunki pracy z tytułu pracy
w uciążliwych warunkach, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 34 ust. 2 Karty Nauczyciela
wynosi 10% wynagrodzenia zasadniczego.
4. Dodatek za warunki pracy dla nauczyciela,
o którym mowa w ust. 1, ustala i przyznaje dyrektor
szkoły, a dla dyrektora szkoły – Starosta Krakowski,
biorąc pod uwagę stopień trudności lub uciążliwości
realizowanych zajęć lub wykonywanych prac.
§ 6. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe
i godziny doraźnych zastępstw
1. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową i godzinę doraźnego zastępstwa oblicza się, z zastrzeżeniem ust. 2, dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach ponadwymiarowych oraz doraźnego zastępstwa odbywa
się w warunkach trudnych lub uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego
wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych
w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego
zastępstwa nauczyciela.
2. Dla nauczycieli realizujących tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć na podstawie art. 42 ust. 4a
Karty Nauczyciela wynagrodzenie za godzinę doraźnego
zastępstwa oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi
stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnych lub
uciążliwych) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć.
3. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub
realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć
do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny
liczy się za pełną godzinę.
§ 7. Dodatek za wysługę lat. Szczególne przypadki
zaliczania okresów zatrudnienia oraz innych okresów
uprawniających do dodatku za wysługę lat ustala się
w oparciu o zasady wynikające z § 7 rozporządzenia,
o którym mowa w § 2 pkt 4 niniejszego regulaminu.
§ 8. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy
1. Nauczycielowi, posiadającemu kwalifikacje do
zajmowania stanowiska nauczyciela, zatrudnionemu
w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego
wymiaru zajęć w szkole prowadzonej przez Powiat Krakowski, położonej na terenach wiejskich oraz w miastach liczących do 5 000 mieszkańców, przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy uzależniony od stanu
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rodzinnego, zwany dalej "dodatkiem", wypłacany co
miesiąc w wysokości:
1) dla 1 osoby - 5,00 zł,
2) dla 2 osób - 7,00 zł,
3) dla 3 osób - 10,00 zł,
4) dla 4 i więcej osób - 12,00 zł.
2. Do członków rodziny nauczyciela uprawnionego do dodatku zalicza się wspólnie z nim zamieszkujących:
1) małżonka, który nie posiada własnego źródła dochodów lub który jest nauczycielem,
2) rodziców nauczyciela pozostających na wyłącznym
utrzymaniu nauczyciela,
3) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka dzieci do ukończenia 18 roku życia
lub do czasu ukończenia przez nie szkoły ponadpodstawowej albo ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak
niż do ukończenia 21 roku życia,
4) pozostające na utrzymaniu nauczyciela lub nauczyciela i jego małżonka niepracujące dzieci będące studentami, do czasu ukończenia studiów wyższych, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26 roku życia,
5) dzieci niepełnosprawne nie posiadające własnego
źródła dochodów.
3. O zaistniałej zmianie liczby członków rodziny,
o których mowa w ust. 2, nauczyciel otrzymujący dodatek jest obowiązany niezwłocznie powiadomić dyrektora
szkoły, a dyrektor szkoły otrzymujący dodatek – Starostę
Krakowskiego. W przypadku niepowiadomienia dyrektora szkoły lub Starosty Krakowskiego o zmianie liczby
członków rodziny, nienależnie pobrane przez nauczyciela świadczenie podlega zwrotowi.
4. Nauczycielowi i jego małżonkowi zamieszkującemu z nim stale, będącemu także nauczycielem, przysługuje tylko jeden dodatek w wysokości określonej
w ust. 1. Małżonkowie wspólnie wskazują pracodawcę,
który będzie im wypłacał dodatek.
5. Dodatek przysługuje nauczycielowi niezależnie
od tytułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu
mieszkalnego.
6. Nauczycielowi zatrudnionemu w kilku szkołach
przysługuje tylko jeden dodatek, wypłacany przez wskazanego przez niego pracodawcę.
§ 9. Dodatek przysługuje w okresie wykonywania
pracy, a także w okresach:
1) niewykonywania pracy, za które przysługuje wynagrodzenie,
2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego
3) odbywania zasadniczej służby wojskowej, przeszkolenia
wojskowego, okresowej służby wojskowej; w przypadku
gdy z nauczycielem powołanym do służby wojskowej
zawarta była umowa o pracę na czas określony, dodatek
wypłaca się nie dłużej niż do końca okresu, na który
umowa ta została zawarta,
4) korzystania z urlopu wychowawczego przewidzianego
w odrębnych przepisach.
§ 10. 1. 1. Dodatek przyznaje się na wniosek nauczyciela (dyrektora szkoły) lub na wspólny wniosek
nauczycieli będących współmałżonkami
2. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
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3. Dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły – Starosta Krakowski.
4. Dodatek przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożony
został wniosek o jego przyznanie.
§ 11. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli
1. Tworzy się specjalny fundusz nagród na nagrody
dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w wysokości określonej odrębną uchwałą.
2. Wysokość nagrody przyznanej z wyodrębnionych środków, o którym mowa w ust. 1 nie może:
1) przekroczyć 40 % nagrody ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania – w przypadku nagród
Starosty Krakowskiego
2) przekroczyć 80 % Nagrody Starosty Krakowskiego
i być niższa niż 25 % Nagrody Starosty Krakowskiego
– w przypadku nagród dyrektora szkoły.
3. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 są zabezpieczone w planie finansowym szkół i pozostają
w dyspozycji dyrektora szkoły.
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§ 12. 1. Nagrody są przyznawane w terminie do dnia
14 października każdego roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nagrody mogą być przyznawane w innym terminie.
2. Nagrody są wręczane co roku na uroczystym
spotkaniu z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub na uroczystości z okazji ważnych wydarzeń w działalności
szkoły (jubileusz, nadanie imienia itp.).
3. Każdy nagrodzony nauczyciel otrzymuje dyplom,
którego odpis zamieszcza się w aktach osobowych.
§ 13. Kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom z tego funduszu oraz sposób podziału środków
reguluje odrębna uchwała.
§ 14. 1. Regulamin został uzgodniony ze związkami
zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli.
2. Zmiany regulaminu następują w trybie właściwym dla jego uchwalenia.
3. Regulamin ma zastosowanie do wynagrodzeń
należnych od dnia 1 stycznia 2010 r.

4. Środki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 są zabezpieczone w planie finansowym szkół i pozostają
w dyspozycji organu prowadzącego.

Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski

Załącznik nr Nr 1
do regulaminu
DODATKI FUNKCYJNE
Lp.
1
2

3
4

5

6
7
8

stawka
Opiekun stażu
wychowawca klasy:
a) do 24 uczniów
b) powyzej 24 uczniów
Doradca metodyczny lub nauczyciel- konsultant
Szkoły wszystkich typów:
dyrektor szkoły liczącej do 8 oddziałów
derektor szkoły liczacej od 9 do 16 oddziałów
dyrektor szkoły liczacej 17 oddziałów i więcej
Bursy, internaty, szkolne schroniska młodzieżowe, półinternaty, placówki
opiekunczo- wychowawcze, swietlice szkolne(w tym szkół specjalnych):
dyrektor, kierownik
Poradnie psychologiczno- pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne:
dyrektor
Powiatowe placówki doskonalenia nauczycieli:
dyrektor
Pozostałe stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły:

a.wicedyrektor
b.kierownik warsztatu szkolnego
c.kierownik laboratorium, kierownik szkolenia praktycznego, zastępca
kierownika warsztatu szkolnego,
d. kierownik filii, kierownik wydziału, działu, sekcji w szkole zawodowej
(artystycznej), zastepca kierownika laboratorium, zastepca kierownika
szkolenia praktycznego oraz pozostałe stanowiska kierownicze przewidziane w statucie szkoły.

40
110 zł
120 zł
200 zł
1 000 - 1 400
1 150 - 1 800
1 300 - 2 000
200 - 1 000

300 - 1 100
200 - 1 100
odpowiednio w stosunku do
przyznanego dodatku funkcyjnego dla dyrektora danej
szkoły ( placówki)
od 40 do 70 %
od 30 do 50 %
od 20 do 40 %
od 10 do 30 %

Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
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Załącznik nr 2
do regulaminu

WZÓR WNIOSKU O PRZYNANIE NAUCZYCLESKIEGO DODATKU MIESZKANIOWEGO

......................................
(imię i nazwisko nauczyciela)
............................................
(stanowisko służbowe)
.........................................
(adres)

.................., dnia ...........

Pan(i)...........................
Dyrektor .................................................
(nazwa szkoły lub jednostki)
.................................................
Na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97
poz. 674 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Powiatu w Krakowie Nr ......../........../10 z dnia ............
w sprawie ............... wnoszę o przyznanie od dnia ............. nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego w wysokości
ustalonej dla .............. osób. Jednocześnie informuję, że do członków rodziny zamieszkujących wspólnie ze mną
należą:
1. Współmałżonek ................................................................................................................. .
2. Dzieci....................................................... ur. ................................................................... .
3. .................................................................. ur. ................................................................... .
4. - ................................................................ ur. .................................................................. .
5. - ................................................................ ur. ................................................................. .
Oświadczam, że osoby wymienione w pkt (2-5) pozostają na moim oraz współmałżonka wyłącznym utrzymaniu.
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Przewodniczący Rady Powiatu:
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UCHWAŁA NR XLV/342/10
RADY POWIATU W KRAKOWIE
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie uchwalenia statutu Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2001 r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 11 ust. 2
i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
Rada Powiatu w Krakowie uchwala, co następuje:

§ 2. Traci moc uchwała: Nr XXXIII/250/09 Rady Powiatu w Krakowie z dnia 24 czerwca 2009 r. w sprawie
nadania statutu Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego,
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia.

§ 1. Uchwala się statut Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w Krakowie, który otrzymuje brzmienie jak
w załączniku do niniejszej uchwały.

Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLV/342/10
Rady Powiatu w Krakowie
z dnia 31 marca 2010 r.

STATUT
URZĘDU PRACY POWIATU
KRAKOWSKIEGO
Misja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego:
„Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest Instytucją kreującą zrównoważony rozwój kapitału ludzkiego w powiecie krakowskim poprzez świadczenie wysokiej jakości usług na rzecz klientów i partnerów rynku pracy.”
Rozdział 1
Postanowienia Ogólne
§ 1. 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego jest samodzielną powiatową jednostką budżetową, organizacyjnie wchodzącą w skład powiatowej administracji
zespolonej, realizującą zadania organu zatrudnienia –
Starosty w ramach publicznej służby zatrudnienia.
2. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego realizuje
zadania Powiatu Krakowskiego w zakresie przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji rynku pracy.
3. Siedzibą Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
jest miasto Kraków.
4. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego działa poprzez Siedzibę w Krakowie oraz Filie w Krzeszowicach,
Skawinie i Słomnikach.
§ 2. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego działa na
podstawie następujących aktów prawnych:
1) Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r.
Nr 69, poz. 415 z późniejszymi zmianami),
2) Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami),
3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458
z późniejszymi zmianami).
4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi
zmianami),
5) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepeł-

nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami),
6) Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych. (Dz. U. z 2009 r. Nr 205,
poz. 1585 z późniejszymi zmianami.),
7) Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U.
z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 z późniejszymi zmianami),
8) Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000, Nr 98,
poz.1071 z późniejszymi zmianami),
9) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi
zmianami),
10) innych właściwych przepisów prawa, oraz
11) Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez
Zarząd Powiatu w Krakowie,
12) niniejszego Statutu,
13) aktów prawnych wydanych przez Zarząd oraz Radę
Powiatu w Krakowie.
Rozdział 2
Zadania Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
§ 3. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wykonuje zadania określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawie
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
innych właściwych przepisach prawa, w zakresie promocji
zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, w celu:
1) pełnego i produktywnego zatrudnienia;
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2) rozwoju zasobów ludzkich;
3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
5) zwiększania mobilności na rynku pracy.
§ 4. 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego działając
w imieniu Powiatu Krakowskiego prowadzi sprawy
i realizuje zadania z zakresu polityki rynku pracy, do
których należy w szczególności: 1. Brak treści
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania
problemów społecznych, o której mowa w odrębnych
przepisach;
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy;
3) udzielania informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
4) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
5) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym
pracy w znalezieniu pracy przez pośrednictwo pracy,
poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz
pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
6) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu
pracowników przez pośrednictwo pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
7) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
8) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług
i instrumentów rynku pracy;
9) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych niż powiatowy urząd
pracy instytucjach i organizacjach;
10) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń
i przygotowania zawodowego dorosłych;
11) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku
pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz
organów zatrudnienia;
12) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających
na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
13) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia
w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania
środków Funduszu Pracy;
14) współpraca z gminami w zakresie upowszechniania
ofert pracy, upowszechniania informacji o usługach
poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót
publicznych oraz zatrudnienia socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
15) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych usług rynku pracy,
w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w poszukiwaniu pracy;
16) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych
świadczeń z tytułu bezrobocia;
17) wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu bezrobotnego,
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b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub
wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu
prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z Funduszu Pracy świadczeń niewynikających
z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku,
stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub
umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych
jednorazowo środków, o których mowa w art. 46,
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w art. 76 ust. 7a w/w
ustawy;
18) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w zakresie
świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c w/w
ustawy;
19) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
w szczególności przez:
a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy
z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych EURES na terenie działania tych partnerstw;
20) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym
przepływem pracowników, wynikających z odrębnych
przepisów, umów międzynarodowych i innych porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
21) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku
pracy w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;
22) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników
powiatowego urzędu pracy;
23) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
24) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych, wynikających z programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
25) organizacja i realizowanie programów specjalnych;
26) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy
lub podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, oraz innym podmiotom publicznym albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych
przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia
przez podmiot publiczny ich realizacji;
27) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy
w zakresie tworzenia rejestrów centralnych na pod-
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stawie art. 4 ust. 4 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy;
28) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
2. W ramach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
funkcjonuje Centrum Aktywizacji Zawodowej, będące
wyspecjalizowaną komórką organizacyjną powiatowego
urzędu pracy, które realizuje zadania w zakresie usług
rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy.
3. Urząd Pracy na zasadach określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wykonuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej bezrobotnych
osób niepełnosprawnych oraz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy, zarejestrowanych w Urzędzie
Pracy Powiatu Krakowskiego w celu zwiększenia ich
szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia
aktywności zawodowej.
4. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego może realizować działania odnoszące się do zapewnienia trwałego
i zrównoważonego rozwoju Powiatu Krakowskiego
w zakresie:
1) promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych;
2) rozwoju zasobów ludzkich, w tym podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa, kwalifikacji obywateli, jak również zapobiegania wykluczeniu społecznemu oraz łagodzeniu jego negatywnych skutków;
3) wspierania rozwoju gospodarczego.

dyrektora ds. Rynku Pracy. Zakres zastępstwa obejmuje
wszystkie zadania i kompetencje Dyrektora Urzędu.
6. Podczas nieobecności Dyrektorów określonych
w pkt.5 zastępstwo sprawuje Zastępca Dyrektora ds. Koordynacji i Świadczeń.
§ 6. 1. Z zastrzeżeniem odpowiednich przepisów
ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy, Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
powołuje i odwołuje Starosta.
2. Wicedyrektorów Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego powołuje i odwołuje Dyrektor Urzędu Pracy
Powiatu Krakowskiego.
§ 7. 1. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji
w zakresie promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy
1) Organem właściwym jest Starosta Krakowski,
2) Organem wyższego stopnia jest Wojewoda Małopolski.
2. Starosta Krakowski może, w formie pisemnej,
upoważnić Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego lub na jego wniosek innych pracowników tego
urzędu do załatwiania w imieniu Starosty spraw, w tym
do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń
w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym.
§ 8. 1. W Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego
działają komórki organizacyjne, które określone są
w regulaminie organizacyjnym.
2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zakres zadań poszczególnych komórek organizacyjnych
określa regulamin organizacyjny.

Rozdział 3
Organizacja Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
§ 5. 1. Całokształtem działalności Urzędu Pracy
Powiatu Krakowskiego kieruje Dyrektor Urzędu i ponosi
za jego działalność pełną odpowiedzialność.

Rozdział 4
Postanowienia końcowe
§ 9. 1. Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego używa
pieczątki podłużnej o treści:

2. Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
jest zwierzchnikiem pracowników Urzędu i jest pracodawcą w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.
3. Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
kieruje działalnością Urzędu przy pomocy Zastępcy
Dyrektora ds. Rynku Pracy i Zastępcy Dyrektora ds.
Koordynacji i Świadczeń oraz Kierowników komórek
organizacyjnych.
4. Dyrektor Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego
reprezentuje Urząd na zewnątrz.

Poz. 1190

URZĄD PRACY POWIATU
KRAKOWSKIEGO
30-019 Kraków, ul. Mazowiecka 21
tel. 012 623-74-80, fax. 012 632-52-15
2. W sprawach nieuregulowanych Statutem mają
zastosowanie właściwe przepisy prawa.
3. Zmiany treści Statutu dokonywane są w trybie
przewidzianym do jego uchwalenia.

5. Podczas nieobecności Dyrektora Urzędu Pracy
Powiatu Krakowskiego kierownictwo sprawuje Zastępca

Przewodniczący Rady Powiatu:
dr inż. Krzysztof Karczewski
1190
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UCHWAŁA NR XLVII/574/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników
bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernichów.
Działając na podstawie art. 18 ust. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.
zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 r. z późn. zm.)
oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia
30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu
określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U
z 2006 r. Nr 5 poz.33),

nia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości
ciekłych na terenie gminy Czernichów, w brzmieniu
załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Rada Gminy Czernichów uchwala co następuje:
§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwole-

Przewodniczący Rady:
Jacek Podgórski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/574/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 26 lutego 2010 r.

Wymagania jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie gminy Czernichów
§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien spełniać następujące
wymagania:
1) Posiadanie potencjału finansowego, kadrowego i technicznego oraz sprzętu transportowego, zapewniającego
możliwość wykonywania usług w sposób zgodny z systemem
gospodarowania
odpadami,
określonym
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zwanym dalej Planem, oraz w Regulaminie Utrzymania Czystości
i Porządku w Gminie Czernichów, zwanym dalej Regulaminem, w tym także do selektywnego odbioru odpadów.
2) Posiadanie specjalistycznych pojazdów o zamkniętym
nadwoziu lub posiadających szczelne przykrycie do
przewozu odpadów innych niż wielkogabarytowe,
w tym służących do odbioru odpadów selekcjonowanych.
3) Wyposażenie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych w odpowiednie narzędzia do ręcznego lub mechanicznego uprzątnięcia zanieczyszczeń
powstałych w trakcie załadunku lub transportu.
4) Oznakowanie pojazdów służących do odbioru odpadów komunalnych w sposób trwały i widoczny (nazwa
i adres przedsiębiorcy, telefon).
5) Dysponowanie pojemnikami na odpady komunalne
oraz workami do selektywnej zbiórki odpadów w ustalonym w Regulaminie ujednoliconym kolorze dla poszczególnych odpadów, w dostatecznej liczbie i stanie
technicznym gwarantującym utrzymanie właściwego
standardu sanitarnego, trwałymi i estetycznymi oraz

dostosowanymi do opróżniania przez specjalistyczne
pojazdy. Pojemniki i worki winny posiadać wyraźne
i trwałe oznakowanie (nazwa i adres przedsiębiorcy,
telefon, opis na jakie odpady pojemnik lub worek jest
przeznaczony).
6) Dysponowanie bazą transportową, wyposażoną
w odpowiednią liczbę miejsc postojowych.
7) Zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów
zgodnie z odrębnymi przepisami.
8) Posiadanie sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem, pozwalającym na prowadzenie ewidencji
przekazanych odpadów komunalnych, w tym zebranych selektywnie, obliczenie średniego poziomu selekcji i naliczanie opłat.
9) Posiadanie aktualnej umowy umożliwiającej przekazanie odpadów do dalszego przetworzenia lub unieszkodliwienia w instalacjach, urządzeniach i obiektach
wymienionych w Planie.
10) Zapewnienie odbioru i przetworzenia lub unieszkodliwienia wszystkich wyselekcjonowanych strumieni
odpadów, także wówczas, gdy obiekty wymienione
w Planie nie zapewniają takiej możliwości, w szczególności w odniesieniu do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, kruszenia odpadów budowlanych, rozdrabniania i kompostowania odpadów zielonych, demontażu odpadów wielkogabarytowych, dokładnego sortowania opakowań, papieru, tektury, tekstyliów i metali, odzysku i recyklingu opakowań wielomateriałowych.
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11) Posiadanie możliwości selekcjonowania odpadów
zmieszanych w stopniu umożliwiającym osiąganie
w kolejnych latach wskaźników odzysku i recyklingu
określonych w Planie, w sytuacji gdyby selekcjonowanie przez właścicieli nieruchomości nie było realizowane w stopniu wystarczającym.
12) Ustalenie w umowach na wywóz odpadów komunalnych szczegółowych warunków odbierania odpadów selekcjonowanych oraz terminów odbierania odpadów wielkogabarytowych, odpadów z remontów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego itp.
13) Dostarczanie urządzeń (pojemników, worków) do
selektywnej zbiórki odpadów określonych w Regulaminie, na zasadach określonych w umowach z tymi
osobami.
§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:
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§ 3. Ponadto przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości lub w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
zobowiązani są:
1) Przekazać Wójtowi wykazy osób, z którymi zawarli
umowy a następnie co miesiąc aktualizować dane
w formie wykazu zawartych i rozwiązanych umów,
w formie pisemnej, a także na nośniku elektronicznym.
2) Posiadać aktualne zezwolenie na transport odpadów.
3) W zakresie należytego poziomu wykonywania usług
złożyć zapewnienie o gotowości:
a) zawarcia umowy odbioru odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych z każdej posesji położonej
na terenie gminy Czernichów.
b) odbioru odpadów komunalnych lub nieczystości
ciekłych z obsługiwanej na podstawie umowy posesji z wymaganą w Regulaminie częstotliwością.
c) odbioru odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z posesji obsługiwanej na podstawie umowy
lub zgłoszenia, w czasie nie dłuższym niż dwa dni
robocze od daty zgłoszenia.
4) Wystawiać dowody odbioru odpadów komunalnych
lub nieczystości ciekłych w sposób identyfikujący
usługobiorcę i przedsiębiorcę, wskazujący termin wykonania usługi oraz rodzaj i ilość odpadów; dowód
odbioru powinien zachować czytelność co najmniej
przez 1 rok.
5) Prowadzić ewidencję zawartych umów w zakresie
usuwanych odpadów i opróżnianych zbiorników bezodpływowych, zawierającą co najmniej :
a) adres nieruchomości, nazwisko właściciela lub nazwę przedsiębiorstwa,
b) rodzaj usuwanych odpadów komunalnych wg kodów zgodnych z klasyfikacją określoną w obowiązujących przepisach prawa

1) Posiadanie potencjału finansowego, kadrowego i technicznego oraz sprzętu transportowego, zapewniającego
możliwość wykonywania usług w sposób zgodny
z systemem gospodarowania odpadami określonym
w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, zwanym dalej Planem, oraz w Regulaminie Utrzymania Czystości
i Porządku w Gminie Czernichów, zwanym dalej Regulaminem
2) Posiadanie homologowanego pojazdu asenizacyjnego wyposażonego w zawór kulowy i w sito koszowe
oraz spełniającego wymagania odnośnie dodatkowego wyposażenia, zawarte w odrębnych przepisach.
3) Wyposażenie pojazdów służących do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych w odpowiednie narzędzia do usunięcia zanieczyszczeń powstałych w trakcie świadczenia usług
4) Oznakowanie pojazdów służących do opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych w sposób trwały i widoczny (nazwa i adres
przedsiębiorcy, telefon)
5) Dysponowanie bazą transportową, wyposażoną
w odpowiednią liczbę miejsc postojowych.
6) Zapewnienie miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów
zgodnie z odrębnymi przepisami.
7) Posiadanie aktualnej umowy na odbiór lub zapewnienia odbioru nieczystości ciekłych przez stację
zlewną.
1192

Przewodniczący Rady:
Jacek Podgórski
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UCHWAŁA NR XLVII/576/10
RADY GMINY CZERNICHÓW
z dnia 26 lutego 2010 r.
w sprawie utworzenia Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej i nadania mu statutu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 5
ust. 2 pkt 1 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6, art. 60 ust. 1 i art. 79
ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572 z późn. zm.) oraz art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240),
Rada Gminy Czernichów uchwala, co następuje:

§ 1. Z dniem 1 lipca 2010 r. tworzy się Integracyjne
Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej zwane
dalej Przedszkolem.
§ 2. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy
Czernichów.
§ 3. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku
nr 70 w Przegini Duchownej.
§ 4. Przekazuje się Przedszkolu część budynku nr 70
i część działki nr 1652/5, położonej w Przegini Duchownej oraz wyposaża się Przedszkole w mienie ruchome
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niezbędne do realizacji ramowego planu nauczania
w zakresie podstawy programowej, zgodnie z rozporządzeniami Ministra Edukacji Narodowej w tym zakresie.
§ 5. Akt założycielski Przedszkola stanowi załącznik
nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 6. Nadaje się Przedszkolu Statut stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
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§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Czernichów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.
Przewodniczący Rady:
Jacek Podgórski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLVII/576/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 26 lutego 2010 r.

Akt Założycielski Integracyjnego Samorządowego Przedszkola w Przegini Duchownej
sporządzony na podstawie art. 58 ust. 1 i 2 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.).
§ 1. Zakłada się z dniem 1 lipca 2010 roku Przedszkole publiczne o nazwie Integracyjne Samorządowe
Przedszkole w Przegini Duchownej.

§ 2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku
nr 70 w Przegini Duchownej.
Przewodniczący Rady:
Jacek Podgórski

Załącznik nr 2
do Uchwały nr XLVII/576/10
Rady Gminy Czernichów
z dnia 26 lutego 2010 r.
STATUT INTEGRACYJNEGO SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA W PRZEGINI DUCHOWNEJ
Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Integracyjne Samorządowe Przedszkole
w Przegini Duchownej zwane dalej Przedszkolem jest
placówką publiczną.
2. Siedziba Przedszkola znajduje się w budynku
nr 70 w Przegini Duchownej.
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest gmina
Czernichów.
4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
5. Na pieczątkach i szyldzie używana jest nazwa:
Integracyjne Samorządowe Przedszkole w Przegini Duchownej.
Rozdział II
ZADANIA PRZEDSZKOLA
§ 2. Do zadań Przedszkola należy:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka,
2) wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,
3) udzielanie dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom
pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach
określonych w odrębnych przepisach,
4) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
5) umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia tożsamości religijnej.

§ 3. 1. Udzielanie dzieciom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej polega
w szczególności na:
1) diagnozowaniu środowiska dziecka,
2) rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianiu ich zaspokojenia,
3) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce,
4) wspieraniu wychowanków z wybitnymi uzdolnieniami,
5) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
6) podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego Przedszkola oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,
7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej wśród dzieci
i nauczycieli,
8) wspieraniu nauczycieli w działaniach wyrównujących
szanse edukacyjne dzieci,
9) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych
przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, u którego
stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
10) wspieraniu nauczycieli w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych nauczycieli.
2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu może być udzielona na wniosek:
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1) rodziców,
2) psychologa,
3) logopedy,
4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej.
3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w Przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,
logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców,
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
§ 4. Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi polega w szczególności na:
1) tworzeniu możliwości nauczania indywidualnego
w miarę posiadanych środków
2) tworzeniu oddziałów integracyjnych
3) organizowaniu na podstawie orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innych poradni specjalistycznych opieki wymagającej stosowania specjalnej
organizacji nauki i metod pracy.
§ 5. Umożliwianie dzieciom podtrzymania poczucia
tożsamości religijnej odbywa się w szczególności poprzez:
1) organizowanie zajęć, zabaw i innych form działania
z w/w dziedziny,
2) tolerancję religijną dającą możliwość uczestniczenia
bądź nie w nauce religii.
§ 6. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka odbywa się w szczególności poprzez:
1) organizowanie procesu wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci,
2) dostosowanie zadań do zainteresowań dzieci, ich
umiejętności z uwzględnieniem różnorodnych metod
pracy,
3) wykorzystywanie wrodzonego potencjału dzieci w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,
4) stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca
w grupie, wspólnocie,
5) prowadzenie ćwiczeń z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących; sprawdzanie stanu technicznego urządzeń
i sprzętu sportowego przed każdymi zajęciami,
6) wprowadzenie dziecka w świat wartości i postaw
pozytywnych w otwartym, twórczym (na miarę dziecka) funkcjonowaniu w grupie,
7) wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem
społeczno-kulturowym i przyrodniczym,
8) organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej.
§ 7. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka
odbywa się w szczególności poprzez:
1) współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie
wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) pełnienie funkcji doradczej i wspomagającej wychowanie dziecka w rodzinie,
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3) zachęcanie rodziców do korzystania z biblioteki przedszkolnej w celu poszerzenia wiadomości o rozwoju i wychowaniu dziecka,
4) informowanie na bieżąco rodziców o postępach
dziecka, jego zachowaniu i rozwoju,
5) wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu
zadań realizowanych w Przedszkolu
6) uczestniczenie rodziców w planowaniu działalności
wychowawczej,
7) zachęcanie rodziców do doskonalenia umiejętności
wychowawczych,
8) wspieranie rodziny w działaniach wyrównujących
szanse edukacyjne dzieci,
9) wspieranie rodziny w rozwiązywaniu problemów
wychowawczych,
10) prowadzenie edukacji prozdrowotnej wśród rodziców,
11) umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców.
§ 8. Wspomaganie rodziców w przygotowaniu
dziecka do nauki w szkole odbywa się w szczególności
poprzez:
1) ukazywanie dzieciom związków i współzależności
w otaczającym świecie od początku pobytu w Przedszkolu,
2) stwarzanie sytuacji sprzyjających formułowaniu poprawnych i zrozumiałych dla otoczenia wypowiedzi
3) usprawnianie analizatorów poprzez rozwijanie spostrzegawczości w trakcie działania,
4) rozbudzanie u dzieci potrzeby nabywania umiejętności ruchowych podnoszących wprawność motoryczną
i manualną,
5) przyswajanie przez dzieci ustalonych norm i zasad
współżycia w grupie i przestrzeganie ich,
6) rozbudzanie twórczych przejawów wszelkiej działalności sprzyjającej rozwijaniu indywidualnych możliwości,
7) podejmowanie działań do osiągnięcia przez wszystkie
dzieci gotowości podjęcia nauki w szkole.
§ 9. 1. Zajęcia specjalistyczne w miarę posiadanych
środków organizuje się dla:
1) korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające uzyskanie osiągnięć wynikających z podstawy
programowej wychowania przedszkolnego; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej: liczba uczestników zajęć wynosi od 2 do 5 wychowanków,
2) logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy, które
powodują zakłócenia komunikacji językowej oraz
utrudniają naukę; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii lub logopedii szkolnej, liczba uczestników zajęć wynosi od
2 do 4 dzieci,
3) zajęcia o charakterze terapeutycznym dla uczniów
z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne; zajęcia prowadzą nauczyciele
posiadający przygotowanie w zakresie pracy o charakterze terapeutycznym lub socjoterapii: liczba uczestników zajęć wynosi od 3 do 10 dzieci
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, za
zgodą organu prowadzącego Przedszkole, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.
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§ 10. 1. Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem uwzględnia
obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy.
2. W Przedszkolu:
1) opiekę nad dziećmi w czasie zajęć i zabaw w Przedszkolu sprawuje nauczyciel,
2) zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się w budynku oraz ustala się obszar, w którym
mogą przebywać i poruszać się,
3) pomieszczenia przedszkolne posiadają właściwe
oświetlenie, wentylację ogrzewanie oraz powierzchnię
użytkową zgodnie z obowiązującymi normami,
4) w czasie zajęć dydaktycznych, gimnastycznych i zabaw należy zwracać uwagę na stopień sprawności fizycznej i wydolności organizmu wychowanków, ćwiczenia należy dostosować do możliwości fizycznych
dziecka,
5) urządzenia i sprzęt stanowiący wyposażenie sali gimnastycznej oraz ogrodu muszą zapewniać bezpieczne
korzystanie z tych urządzeń i sprzętu,
6) w grupach integracyjnych opiekę nad dziećmi sprawuje dwóch nauczycieli,
7) za dzieci przebywające na zajęciach dodatkowych
odpowiadają nauczyciele prowadzący te zajęcia,
8) w czasie rytmiki dzieci są pod opieką nauczycieli grup
i osoby prowadzącej rytmikę
9) w czasie zajęć religii za bezpieczeństwo dzieci odpowiadają nauczyciele zgodnie z projektem organizacyjnym,
10) dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne
zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów),
11) nauczyciel prowadzący zajęcia zapoznaje dzieci biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
3. Poza Przedszkolem:
1) przed wyjściem dzieci do ogrodu przedszkolnego
pracownik Przedszkola sprawdza teren pod względem
bezpieczeństwa,
2) w czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zawiera
się z dziećmi umowy odnośnie bezpieczeństwa i zakazu wychodzenia poza ogrodzenie Przedszkola
3) w czasie spacerów opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel oraz woźna oddziałowa lub pomoc do dzieci,
4) wdraża się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych,
5) organizacja i program wycieczek jest dostosowany do
wieku, zainteresowań, potrzeb i stanu zdrowia dzieci,
6) w czasie wycieczek całodniowych (wyjazdowych)
opiekę sprawują nauczyciele, personel Przedszkola
oraz rodzice, którzy uczestniczą w wycieczce,
7) udział dziecka w wycieczce wymaga zgody rodziców
lub opiekunów prawnych,
8) nauczyciel organizujący wycieczkę zobowiązany jest
do zapewnienia dzieciom właściwej opieki i bezpieczeństwa, zgodnej z odrębnymi przepisami,
9) program wycieczki, listę uczestników oraz imię i nazwisko kierownika i opiekunów określa karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor Przedszkola,
10) przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem Przedszkola liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek,
stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia
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i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych
opiece szkoły lub placówki, a także specyfika zajęć,
imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się
one odbywać określa regulamin wycieczki,
11) kierownik wycieczki zobowiązuje nauczycieli grup do
sprawdzenia stanu liczbowego uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz przybycia do punktu docelowego.
4. Organizuje się indywidualną pomoc dla dzieci
znajdujących się w trudnej sytuacji rodzinnej poprzez:
1) nawiązanie współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Radą Rodziców,
2) szczegółowe rozpoznanie potrzeb dzieci przez nauczycieli w czasie rozmów indywidualnych, wywiadów z rodzicami itp.
5. Dzieci przyprowadzane i odbierane są z Przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą
dziecku pełne bezpieczeństwo.
Rozdział III
ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE
§ 11. Organami Przedszkola są: 1. Dyrektor Przedszkola,
2. Rada Pedagogiczna,
3. Rada Rodziców.
§ 12. 1. Dyrektor Przedszkola:
1) kieruje działalnością placówki i reprezentuje ją na
zewnątrz,
2) organizuje proces opiekuńczo-wychowawczy i dydaktyczny oraz kieruje nim zgodnie z obowiązującymi
przepisami,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez wewnętrzne
mierzenie jakości pracy zgodnie z odrębnymi przepisami,
4) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza
warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne,
5) tworzy właściwą atmosferę pracy,
6) udziela pomocy i instruktażu wszystkim pracownikom
oraz ocenia ich,
7) realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte
w ramach jej kompetencji oraz wstrzymuje uchwały
rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa,
8) udziela informacji o działalności dydaktyczno-wychowawczej Przedszkola radzie rodziców,
9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym placówki i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie,
10) kieruje zatrudnionymi w Przedszkolu pracownikami
nie będącymi nauczycielami,
11) decyduje w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola,
12) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe
nauczycielom oraz innym pracownikom Przedszkola,
13) występuje z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii rady
pedagogicznej, w sprawie odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Przedszkola,
14) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami
kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych
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15) dokonuje oceny pracy nauczycieli z wyjątkiem nauczyciela stażysty,
16) przyjmuje wnioski od nauczycieli związane ze stopniami awansu zawodowego,
17) nauczycielowi stażyście nadaje w drodze decyzji
administracyjnej stopień nauczyciela kontraktowego,
18) odmawia nauczycielowi w drodze administracyjnej
nadania stopnia awansu, jeśli nie spełnia określonych
warunków,
19) może nauczycielowi kontraktowemu skrócić staż do
9 miesięcy,
20) zatwierdza plan rozwoju zawodowego nauczyciela
w okresie jego realizacji,
21) przydziela stażyście i nauczycielowi kontraktowemu
opiekunów,
22) ustala ocenę dorobku zawodowego nauczyciela
z okresu stażu i zasięga opinii rady rodziców,
23) wydaje zgodę na ponowny staż w przypadku negatywnej oceny dorobku zawodowego,
24) wydaje nowy akt stopnia awansu zawodowego
uwzględniający dodatkowo uzyskane przez nauczyciela kwalifikacje,
25) powołuje komisje kwalifikacyjne dla nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela kontraktowego: jest przewodniczącym komisji,
26) wchodzi w skład komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego,
27) wyraża zgodę na ponowne odbycie stażu dla nauczyciela, który nie zdał egzaminu lub nie uzyskał akceptacji kwalifikacyjnej,
28) prowadzi rejestr wydanych przez siebie zaświadczeń
o akceptacji komisji kwalifikacyjnej,
29) zawiadamia organ prowadzący i nadzoru pedagogicznego o podjęciu uchwały rady pedagogicznej niezgodnej z prawem,
30) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną.
2. Rada Pedagogiczna:
1)

uczestniczy w planowaniu pracy dydaktycznowychowawczej na dany rok szkolny oraz zatwierdza
plany Przedszkola,
2) podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmuje uchwały w sprawach skreślenia z listy
wychowanków,
5) dba o podnoszenie jakości pracy Przedszkola,
6) przeprowadza analizę wyników pracy wychowawczodydaktycznej, opracowuje wnioski zmierzające do
podnoszenia efektywności pracy,
7) rozpatruje i opiniuje projekt organizacyjny Przedszkola i tygodniowego rozkładu zajęć,
8) opiniuje wnioski dyrektora o przyznawaniu nauczycielom nagród, odznaczeń i innych wyróżnień,
9) opiniuje propozycje dyrektora w sprawach przydziału
nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
10) opiniuje programy autorskie i innowacje pedagogiczne,
11) przygotowuje projekt statutu Przedszkola i jego
zmian,
12) występuje z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze
stanowiska kierowniczego w Przedszkolu zgodnie
z regulaminem.
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3. Rada Rodziców:

1) współuczestniczy w realizacji zadań Przedszkola,
2) współdziała z dyrektorem i nauczycielami w celu
ujednolicenia oddziaływań wychowawczych,
3) uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do
podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokajania potrzeb dzieci,
4) występuje z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki do rady pedagogicznej, dyrektora
i organów sprawujących nadzór nad Przedszkolem
5) gromadzi fundusze z dowolnych składek oraz innych
źródeł,
6) opiniuje projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
7) opiniuje pracę nauczycieli i dyrektora.
§ 13. 1. Organy Przedszkola:
1) zapewniają właściwe wykonywanie zadań określonych w przepisach prawa i statucie Przedszkola poprzez:
a) nie ingerowanie w swoje kompetencje,
b) wspólne ustalanie terminów spotkań,
c) wspólne układanie planów,
2) zapewniają bieżącą wymianę informacji pomiędzy
organami Przedszkola:
a) na posiedzeniach rad pedagogicznych (planowanych i doraźnych),
b) na zebraniach rady rodziców,
c) poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców,
d) poprzez kurendy, ogłoszenia.
2. Spory między organami rozwiązywane są:
1) drogą negocjacji przy współudziale oponentów,
2) poprzez utworzenie komisji wewnątrzprzedszkolnej
z udziałem reprezentacji pozostałych organów Przedszkola,
3) po wyczerpaniu wszystkich możliwości rozstrzygania
sporów, istnieje możliwość odwołania się do wyższych instytucji w zależności od treści sporów (np. organ prowadzący, organ nadzorujący itp.).
Rozdział IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA
§ 14. 1. Podstawową jednostką organizacyjną
Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym
wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań,
uzdolnień.
2. Liczba dzieci w oddziale nie przekracza 25.
3. Liczba dzieci w oddziale integracyjnym powinna wynosić do 20, w tym od 3 do 5 niepełnosprawnych.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza
prowadzona jest na podstawie programu wychowania
przedszkolnego zatwierdzonego przez MEN, wybranego
przez radę pedagogiczną lub w oparciu o program autorski opracowany przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej, zgodny z podstawą programową.
5. Godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut.
6. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów)
w Przedszkolu prowadzi się zajęcia dodatkowe, których
czas trwania jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
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1) z dziećmi w wieku 3 - 4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5 lat – około 30 minut,
7. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia
dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na dokumentowanie czynności obserwacyjnych.
8. Przedszkole jest wielooddziałowe.
§ 15. 1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz
organizacyjny Przedszkola opracowany przez dyrektora
Przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
2. Arkusz organizacyjny określa czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników, w tym
pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
ogólną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków
przydzielonych przez organ prowadzący.
§ 16. 1. Organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora Przedszkola
na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad
zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych
opiekunów).
2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad oddziałem
ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia
z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
§ 17. 1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok
szkolny od poniedziałku do piątku z wyjątkiem przerw
ustalonych z organem prowadzącym, stosownie do
potrzeb środowiska.
2. Dzienny czas pracy Przedszkola wynosi nie
więcej niż 10 godzin, a realizacja podstaw programowych 5 godzin.
3. Godziny otwarcia i zamknięcia Przedszkola oraz
godziny realizacji podstaw programowych ustala dyrektor na wniosek rady rodziców i za zgodą organu prowadzącego.
4. W czasie zmniejszenia się frekwencji dzieci istnieje możliwość łączenia oddziałów.
§ 18. 1. Stawkę żywieniową ustala się na podstawie kalkulacji cen produktów żywnościowych; wysokość
ww. stawki jest zatwierdzana przez organ prowadzący.
2.
Opłatę za świadczenie usług edukacyjnowychowawczych ponad podstawy programowe ustala
organ prowadzący.
3. Wysokość opłat za prowadzenie pionu żywieniowego ustala się na podstawie kalkulacji cen, stosownie do liczby dzieci korzystających z wyżywienia; opłata
ta jest zatwierdzona przez organ prowadzący.
4. Pracownicy Przedszkola korzystający z wyżywienia ponoszą koszty zgodne z odrębnymi przepisami.
5. Opłatę za Przedszkole uiszcza się każdego miesiąca, w dniach i godzinach wyznaczonych i podanych
do wiadomości rodziców.
6. W przypadku, gdy edukacja przedszkolna odbywa się w ramach projektów współfinansowanych ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zasady
odpłatności za Przedszkole wynikają z przepisów EFS.
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Rozdział V
PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§ 19. 1. Pomoc nauczyciela Przedszkola obowiązana jest:
1) spełniać czynności obsługowe i opiekuńcze w stosunku do wychowanków polecane przez nauczyciela danego oddziału oraz inne, wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia,
2) rozbierać i ubierać dzieci,
3) pomaga przy wydawaniu posiłków,
4) utrzymywać leżaki oraz miejsce ich przechowywania
w należytej czystości,
5) dbać o czystość zabawek, dokonywać drobnych napraw sprzętu,
6) uczestniczyć w zajęciach zespołowych prowadzonych
przez nauczyciela, pomagać w ich organizacji,
7) pełnić dyżury w szatni,
8) wykonywać inne czynności polecone przez dyrektora.
2. Do obowiązków intendenta należy:
1) terminowe rozliczanie rachunków i dokumentów,
2) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętem kuchenno-magazynowym,
3) prowadzenie magazynu, zaopatrywanie go w żywność i sprzęt,
4) prowadzenie magazynu środków czystości,
5) nadzorowanie sporządzania posiłków, przydzielanie
racji żywnościowych dzieciom i personelowi,
6) prowadzenie dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z odrębnymi przepisami,
7) prowadzenie inwentaryzacji,
8) sporządzanie jadłospisów,
9) wykonywanie innych czynności zgodnie z poleceniami dyrektora, a wynikającymi z potrzeb i organizacji
Przedszkola.
10) pobieranie pieniędzy z kasy Gminnego Zespołu
Obsługi Szkół (GZOS),
11) przyjmowanie odpłatności od rodziców i personelu
Przedszkola,
12) wpłacanie pieniędzy na konto do banku lub w kasie
GZOS,
13) przechowywanie w kasie pancernej gotówki, rachunków, zeszytu zaliczek,
14) przekazywanie za pokwitowaniem zaliczki dla pracowników upoważnionych przez dyrektora do dokonywania zakupów,
15) sprawdzanie zgodności zakupów z rachunkiem,
wpisywanie sprzętu na wywieszki inwentarzowe po
ich uprzednim ocechowaniu,
16) uczestniczenie w kasacji i spisach z natury majątku
Przedszkola,
17) prowadzenie rejestru czasu pracy.
3. Do obowiązków kucharki należy:
1) punktualne przygotowywanie zdrowych posiłków,
2) przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie
ich odbioru w raportach żywieniowych i dbałość o ich
racjonalne zużycie,
3) prowadzenie magazynu podręcznego,
4) branie udziału w układaniu jadłospisu,
5) sporządzanie próbek pokarmowych dla Sanepidu,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, a wynikających z organizacji pracy w Przedszkolu.
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4. Do obowiązków pomocy kuchennej należy:
1) pomoc kucharce w przygotowaniu posiłków (obróbka
wstępna produktów),
2) utrzymanie w czystości kuchni, sprzętów, naczyń,
3) załatwianie czynności związanych z zakupem i dostarczeniem produktów,
4) wykonywanie innych poleceń dyrektora, zgodnie
z organizacją pracy Przedszkola.
5. Do obowiązków woźnej oddziałowej należy:
1) utrzymywanie w czystości powierzanych jej opiece
pomieszczenia i dbanie o należyty stan sprzętu technicznego (mycie okien, lamperii, drzwi, pranie firan
i zasłon itp.),
2) wykonywanie prac pielęgnacyjnych na terenie ogrodu przedszkolnego,
3) podawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń,
4) pomaganie wychowawcy przy rozbieraniu i ubieraniu
dzieci, branie udziału w spacerach i wycieczkach dzieci,
5) pełnienie dyżuru w szatni,
6) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy.
6. Do obowiązków konserwatora należy:
1) wykonywanie prac wynikających z funkcji określonej
w umowie o zatrudnieniu (konserwacja urządzeń
w budynku oraz ogrodzie),
2) dokonywanie napraw sprzętu przedszkolnego i zabawek,
3) dbałość o otoczenie budynku, ogród przedszkolny
oraz porządek w pomieszczeniach gospodarczych,
4) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.
§ 20. 1. Dyrektor Przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań.
2. Dyrektor powierza każdy oddział integracyjny
opiece trzech nauczycieli.
3. W każdej grupie integracyjnej jeden nauczyciel
powinien mieć wykształcenie pedagoga specjalnego.
4. W razie konieczności organizacyjnej może nastąpić przesunięcie nauczyciela do innej grupy, nawet
w czasie trwania roku szkolnego.
5. Zmiana nauczyciela w grupie może nastąpić na
wniosek rodziców w przypadku naruszenia etyki nauczycielskiej. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna,
zgodnie ze swoim regulaminem.
6. W Przedszkolu zatrudnieni są specjaliści do
pracy z dziećmi niepełnosprawnymi i ich rodzicami.
§ 21. 1. Do zadań nauczycieli należy:
1) Współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami)
w sprawach:
a) wychowania i nauczania dzieci,
b) znajomości zadań wynikających w szczególności
z programu wychowania w danym oddziale,
c) uzyskania rzetelnej informacji dotyczącej dziecka,
jego zachowania i rozwoju,
d) poznania i ustalenia potrzeb dzieci,
e) ustalenia form pomocy w działalności wychowawczej,
f) włączenia rodziców w działalność Przedszkola (udział
w imprezach, uroczystościach itp.),
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g) aktualizowanie kącika dla rodziców w celu bieżącej
wymiany informacji.
2)
Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialność za jej jakość
przez:
a) tworzenie planów zadań wychowawczych,
b) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami,
c) prowadzenie ciągów sytuacji edukacyjnych z uwzględnieniem indywidualizacji w celu nabycia przez dzieci
umiejętności, sprawności, doświadczeń i wiadomości,
d) przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
i podejmowania przez nie jakościowo innych zadań,
e) wyrabianie u dzieci twórczych postaw wobec otaczającej rzeczywistości,
f) poszukiwanie nowych form i metod pracy,
g) stymulowanie i rozwijanie procesów poznawczych,
h) wyzwalanie u dzieci aktywności oraz kreatywnych
postaw w celu przygotowania ich do życia,
i) prowadzenie wewnętrznego mierzenia jakości pracy Przedszkola,
j) wybór programu wychowania przedszkolnego oraz
podręczników spośród programów i podręczników
dopuszczonych do użytku szkolnego,
k) opracowanie własnego programu wychowania
przedszkolnego lub programu nauczania.
3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających
na celu poznanie, zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:
a) prowadzenie indywidualnych arkuszy w celu dogłębnego poznania każdego dziecka,
b) szczegółowa analiza okresu asymilacji, określenie kierunków pracy dla poszczególnych dzieci i kontynuacja
w ciągu całego pobytu dziecka w Przedszkolu.
4) Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę logopedyczną i inną:
a) kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną
w przypadku konieczności przeprowadzenia fachowych badań na wniosek rodziców (opiekunów
prawnych) lub innych osób,
b) przeciwdziałanie zaburzeniom w zachowaniu, trudnościom wychowawczym, niepowodzeniom oraz
kompensowanie odchyleń rozwojowych i rozwijanie zdolności,
c) współpraca z rodzicami w celu wspomagania rozwoju dziecka.
5) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora
Przedszkola, wynikających z bieżącej działalności.
§ 22. 1. Do Przedszkola uczęszczają dzieci w wieku
od 3 do 5 lat. W uzasadnionych przypadkach dyrektor
Przedszkola może przyjąć do Przedszkola dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
2. Dziecko, któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego, może uczęszczać do Przedszkola nie
dłużej jednak niż do końca roku szkolnego, w tym roku
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat.
3. Do oddziałów integracyjnych przyjmowane są
dzieci:
1) niedowidzące,
2) niedosłyszące,
3) przewlekle chore,
4) niepełnosprawne ruchowo,
5) upośledzone umysłowo, które dla innych dzieci nie
stanowią zagrożenia,
6) z niepełnosprawnością sprzężoną.
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4. Szczegółowe kryteria przyjęć do Przedszkola:
1) do Przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane
są dzieci matek lub ojców samotnie wychowujących
dzieci, matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów, a także dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych,
2) rodzice ubiegający się o umieszczenie dziecka
w Przedszkolu zobowiązani są do złożenia w roku 2010
w Urzędzie Gminy Czernichów a w następnych latach
w kancelarii Przedszkola w terminie od 1 do 31 marca
prawidłowo wypełnionej karty zgłoszenia dziecka,
3) gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola nie
przekracza liczby miejsc, przyjęć dokonuje dyrektor
Przedszkola, w przypadku pierwszej rekrutacji – organ
prowadzący, na podstawie złożonych przez rodziców
wypełnionych kart zgłoszeń,
4) w przypadku gdy liczba dzieci zgłoszonych do Przedszkola przekracza liczbę miejsc, o przyjęciu decyduje
komisja rekrutacyjna.
a) skład komisji rekrutacyjnej w pierwszej rekrutacji
ustala Wójt Gminy Czernichów,
b) w kolejnych latach w skład komisji rekrutacyjnej
wchodzą: dyrektor jako przewodniczący komisji,
przedstawiciel rady pedagogicznej, przedstawiciel
rady rodziców, może być także obecny członek
związków zawodowych,
c) posiedzenie komisji rekrutacyjnej odbywa się
w terminie 1 - 15 kwietnia.
d) komisja przestrzega w miarę możliwości zasady
pozostawiania w Przedszkolu na następny rok wychowanka już uczęszczającego,
e) w pierwszej kolejności do Przedszkola przyjmuje się
dzieci zgodnie z ust. 1, dzieci w wieku 3-5 lat, które
nie są objęte edukacją przedszkolną a zamieszkują
w gminie Czernichów, dzieci w wieku 3-5 lat niepełnosprawne, dzieci posiadające orzeczenia z poradni psychologiczno – pedagogicznej, dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci obojga rodziców pracujących zawodowo lub w gospodarstwie rolnym,
dzieci rodziców, których warunkiem podjęcia pracy
jest umieszczenie dziecka w Przedszkolu, dzieci
uczęszczające do Przedszkola w ramach projektu
EFS w roku 2010/2011 jako kontynuujące pobyt.
f) rodzice mogą się odwoływać od decyzji komisji rekrutacyjnej do organu prowadzącego placówkę.
Decyzja organu prowadzącego jest decyzją ostateczną.
5) W ciągu roku szkolnego możliwe jest przyjęcie dzieci
w miarę wolnych miejsc.
6) Rodzice lub opiekunowie dzieci przyjętych do Przedszkola podpisują umowę cywilno-prawną z dyrektorem Przedszkola w pierwszych dniach pobytu dziecka
w Przedszkolu.
7) Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą korzystać z opieki w Przedszkolu na warunkach dotyczących
obywateli polskich.

Rozdział VII
WYCHOWANKOWIE, PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 23. 1. Dziecko ma prawo:
1) Do właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej poprzez:
a) dostosowanie czasu zajęć dydaktycznych i zabaw
do możliwości indywidualnych dzieci, z uwzględnieniem różnorodnych metod pracy,
b) stworzenie warunków higieniczno-zdrowotnych
podczas całego pobytu dziecka w Przedszkolu oraz
właściwej organizacji zajęć zgodnie z zainteresowaniami dzieci,
c) pobyt w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych na świeżym powietrzu i zabawę w ogrodzie przedszkolnym, odpowiednio wyposażonym.
2) Do poszanowania jego godności osobistej poprzez:
a) zapobieganie sytuacjom wyzwalającym agresję
u dzieci,
b) zapewnienie dziecku możliwości regulowania potrzeb fizjologicznych,
c) wychowanie w duchu tolerancji i poszanowania
godności osobistej w stosunku do każdego członka
zbiorowości przedszkolnej.
3) Do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym przez:
a) uwzględnienie potrzeb i możliwości dzieci,
b) zwracanie uwagi na indywidualne różnice zależne
od tempa rozwoju dzieci oraz wpływu środowiska,
c) wszechstronny rozwój z uwzględnieniem kompensowania odchyleń,
d) zapewnienie specjalnej opieki oraz pomocy i ochrony
przed zaniedbaniem.
2. Dyrektor na wniosek rady pedagogicznej ma
prawo skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) miesięcznej nieusprawiedliwionej absencji dziecka,
2) długotrwałych zaniedbań higienicznych zagrażających
zdrowiu innych dzieci.
Rozdział VIII
PODSTAWA PROGRAMOWA
§ 24. Przedszkole prowadzi działalność zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności
zgodnie z ustawą o systemie oświaty, aktami prawnymi
wydanymi na jej podstawie oraz postanowieniami niniejszego statutu.
Rozdział IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 25. 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Zasady gospodarki finansowej i materialnej
Przedszkola określają odrębne przepisy.
Przewodniczący Rady:
Jacek Podgórski
1192
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1193
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UCHWAŁA NR XLV/216/10
RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA
z dnia 22 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji filii Szkoły Podstawowej w Łazach wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jerzmanowicach
Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku
z art. 5c, pkt 1 oraz art. 62, ust. 5 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Jerzmanowice - Przeginia uchwala, co następuje:
§ 1. Rozwiązuje się z dniem 31 sierpnia 2010 roku
Szkołę Filialną w Łazach wchodzącą w skład Zespołu Szkół
w Jerzmanowicach. W budynku likwidowanej Szkoły Filialnej w Łazach funkcjonował będzie utworzony oddział
Przedszkola Samorządowego w Jerzmanowicach.

§ 2. Uczniowie rozwiązanej szkoły będą kontynuować naukę w Szkole Podstawowej w Jerzmanowicach
wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Jerzmanowicach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Jerzmanowice - Przeginia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 września 2010 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Jerzmanowice-Przeginia:
Jacek Prawda

1193

1194
1194

UCHWAŁA NR XCVI/1293/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej nr 137 w Krakowie, ul. Wrobela 79.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca o samorządzie gminnym (Dz. U. 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 58 ust. 1 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.
z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta Krakowa uchwala, co następuje:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Szkole Podstawowej nr 137 nadaje się imię
Profesora Wiktora Zina.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał

1194

1195
1195

UCHWAŁA NR XCVI/1294/10
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 31 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr XII/95/99 Rady Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci
szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w
Krakowie (z późniejszymi zmianami).
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Miasta
Krakowa uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XII/95/99 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów
szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwodów w Krakowie (z późniejszymi zmianami) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w pozycji nr 17 po wyrazie: „Bochenka” dodaje się
wyrazy: „Cechowa – od nr 69 do końca”,

2) w pozycji nr 32 po wyrazie: „Nawojowska” dodaje się
wyrazy: „Ojca Krajewskiego”,
3) w pozycji nr 81 skreśla się wyraz: „Skąpskiego”,
4) w pozycji nr 92 skreśla się wyraz: „Jędrzejczyka”,
5) w pozycji nr 97 skreśla się wyrazy: „Do Luboni”
i wyrazy: „Krystyna z Ostrowa”, a po wyrazie: „Cechowa” dodaje się wyrazy: „- do nr 68”.
§ 2. W załączniku nr 3 do uchwały Nr XII/95/99 Rady
Miasta Krakowa z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych, gimnazjów i zespołów
szkół ogólnokształcących oraz utworzenia granic obwo-
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dów w Krakowie ( z późniejszymi zmianami) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w pozycji nr 6 w miejsce wyrazów: „Dietla – od nr 80
do końca” wpisuje się wyrazy: „Dietla – numery parzyste od nr 80 do końca i numery nieparzyste od
nr 91 do końca”,
2) w pozycji nr 9 skreśla się wyraz: „Jaśminowa”,
3) w pozycji nr 17 po wyrazie: „Obopólna” dodaje się
wyrazy: „Ojca Krajewskiego”,
4) w pozycji nr 22 skreśla się wyraz: „Skąpskiego”,
5) w pozycji nr 23 skreśla się wyraz: „Radłowa”,

Poz. 1195,1196,1197

6) w pozycji nr 27 skreśla się wyraz: „Krzyżańskiego”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi
Miasta Krakowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Krakowa:
Stanisław Rachwał

1195

1196
1196

UCHWAŁA NR NR XXXIII/192/2010
RADA GMINY LIPNICA WIELKA
z dnia 23 marca 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały nr XXIV/148/2009 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 24 marca 2009r. w sprawie
zmiany uchwały nr V/24/2003 Rady Gminy Lipnica Wielka z dnia 06 marca 2003r. dot. liczby punktów oraz zasad
usytuowania na terenie Gminy Lipnica Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
Działając na podstawie art.18 ust. 2 pkt.15 i art. 40
ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz.1691 z poźn. zm.)
w związku z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października
1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz.473 z późn.
zm.) Rada Gminy Lipnica Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr V/24/2003 Rady Gminy Lipnica
Wielka z dnia 06 marca 2003 roku w sprawie liczby
punktów oraz zasad usytuowania na terenie Gminy
Lipnica Wielka miejsc sprzedaży i podawania napojów
alkoholowych, zmienionej uchwałą Nr IV/28/2007 z dnia

27 luty 2007 r. i Nr XXIV/148/2009 z dnia 24 marca
2009 r., w §1 wyraz liczby "10" zastępuje się wyrazem
liczby "11".
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Franciszek Gawełda

1196

1197
1197

UCHWAŁA NR XXXVIII/251/10
RADY GMINY NIEDŹWIEDŹ
z dnia 18 stycznia 2010 r.
w sprawie :zmiany Uchwały Nr XIII/104/2003 r. Rady Gminy Niedźwiedx z dnia 29 grudnia 2003 r, w sprawie:
wykazu dróg gminnych publicznych
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2 , art. 18 ust 2 pkt. 15
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) ,
art.7 ust 1i ust. 2 ustawy z dnia21.marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz.115 z późn.
zm) art.4 ust.1 i art.13 ust.2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych Dz .U .
z 2007 r. Nr 68 poz. 449 Rada Gminy Niedźwiedź
uchwala co następuje :
§ 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/104/2003
Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 29 grudnia 2003
w sprawie : wykazu dróg gminnych publicznych Dz. U.
Wojew. Małopolskiego Nr 52 poz. 699 z dnia 15 marca
2004 r. w p r o w a d z a się następujące zmiany:
1197

1. w rozdziale III sołectwo Konina skreśla się drogę na rzecz Gminy Niedźwiedź
-- dz. ew. nr: 1378 w całości
-- a dodaje się:
-- dz. ew. nr: 3178 w całości
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Niedźwiedź.
§ 3. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego
Przewodniczący Rady Gminy w Niedźwiedziu:
Marian Domagała
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1198
1198

UCHWAŁA NR XLII/315/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w
Pcimiu.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8.marca1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14a
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust 1 pkt 1 oraz §5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27maja 2009 r.,
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009r. Nr 83
poz. 693) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXII/165/08 Rady
Gminy Pcim z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Gminy Pcim, Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację punktu przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej
w Pcimiu zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski
Załącznik
do Uchwały nr XLII/315/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 26 marca 2010 r.

Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu.
§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego
prowadzenia
1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego,
warunków
tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz.U.Nr 83 poz. 693 ).
2. Punk przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Pcimiu.
3. Miejscem prowadzenia punktu jest budynek
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu.
4. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu, który jest pracodawcą
dla osób w nim zatrudnionych.
5. Organem prowadzącym punkt przedszkolny
jest Gmina Pcim.
6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu
przedszkolnego sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego
1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.
2. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami
i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.

3. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 35 lat;
2) Przygotowanie dziecka do odbycia obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) Pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania
wychowawcze rodziny w tym:
a) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
b) Informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
c) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
4) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;
5) Indywidualny rozwój dziecka;
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;
8) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie
tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre
a co złe;
9) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które
są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi;
10) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych
rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
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11) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny do grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej oraz postaw patriotycznych.
4. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) Dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;
2) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami),
dzieci zapisanych do punktu;
3) Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania
zajęć.
5. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) Spotkania z rodzicami;
2) Codzienny kontakt z nauczycielem;
3) Udział rodziców lub innych pełnoletnich członków
rodzin dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi
w czasie prowadzenia zajęć.
§ 3. Dzienny wymiar godzin zajęć
1. Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku
do piątku od godziny 645 do godziny1545.
2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 9 godzin, w tym
wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy
programowej wychowania przedszkolnego wynosi
5 godzin.
3. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
§ 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do punku przedszkolnego przyjmowane są
dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Pcim, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są :
1) Dzieci 5-letnie;
2) Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
4) Dzieci z rodzin zastępczych;
5) Dzieci rodziców pracujących zawodowo;
6) Dzieci, których rodzice są podopiecznymi ośrodka
pomocy społecznej.
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2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej;
3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
4) Wychowania w duchu szacunku dla innych dzieci;
5) Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
6) Korzystania, za zgodą rodziców, z pomocy psychologiczno pedagogicznej;
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować
wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody
jego rodzica, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
ratującymi życie dziecka.
3. Do obowiązków dziecka należy:
1) Stosowanie się do zasad zachowania wobec innych
dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia;
2) Właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych
osób dorosłych;
3) Spełnianie poleceń porządkowych;
4) Zgodne współpracowanie z innymi dziećmi i szanowanie odrębności innych;
5) Dbanie o stan zabawek, pomocy dydaktycznych
i mienia punktu przedszkolnego.
4. Wychowankowie punktu przedszkolnego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia
dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem punktu przedszkolnego w wyznaczonym
terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
w Pcimiu.
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
1) Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego
dłużej niż 4 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia;
2) Dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy
w tygodniu lub rzadziej);
3) Rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z odpłatnością
za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez jeden okres rozliczeniowy – po uprzednim, pisemnym
wezwaniu do zapłaty;
4) Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie
zdrowia lub życia innych wychowanków punktu;
5) Dziecko nie zgłosiło się w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia go do punktu przedszkolnego.

3. Rodzice starający się o przyjęcie do punktu
przedszkolnego wypełniają „Kartę zgłoszenia” i przedkładają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu
w terminie do 31 marca.

6. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu.

4. W ciągu roku mogą być przyjmowane dzieci, o
ile są wolne miejsca.

7. Na wolne miejsce może być przyjęte dziecko
zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.

5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących
do 25 dzieci.
6. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do
punktu przedszkolnego stanowi odrębny regulamin.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dziecko ma prawo do:
1) Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-opiekuńczym;

§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać
z pomocy rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin
upoważnionych przez rodziców. Za bezpieczeństwo
dzieci odpowiedzialność ponosi nauczyciel, prowadzący
zajęcia.
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2.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym korzysta z pomocy osób wymienionych
w ust. 1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie
organizowania innych zajęć z dziećmi.
3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym
rozkładem zajęć o którym mowa w § 10 ust.6.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego zadania na czas
nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu lub upoważniona
przez niego osoba, zleciła to zadanie.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia
i odbieranie dzieci przez rodziców
1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców bądź prawnych opiekunów albo
osoby upoważnione przez rodziców.
2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia
i znana dziecku.
3. Upoważnienie ma formę pisemną.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.
5. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 800
a odbierać nie później niż o godzinie 1545.
6. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do
punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są
rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic (opiekun prawny) ma
obowiązek oddać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
7. Dziecko nie będzie wydane osobom będącym
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
§ 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych
wykraczających poza zakres podstawy programowej
1. Punkt przedszkolny może organizować dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres podstawy programowej.
2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub
w porozumieniu z rodzicami.
3. Zajęciami dodatkowymi mogą być w szczególności: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne,
rytmika, nauka pływania i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci w uzgodnieniu z rodzicami.
4. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.
5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą
odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą
Rady Gminy Pcim.
§ 9. Termin przerw w pracy punktu przedszkola
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§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zaję-

cia
1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy.
3. Nauczyciel punktu prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą
podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora
programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za
jakość i wyniki pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia
w punkcie przedszkolnym należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego
zdolności i zainteresowań;
3) opracowanie i realizowanie rozkładu zajęć w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program, o którym mowa w pkt.3;
4) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dziecka;
5) zapoznanie rodziców z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego;
6) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć;
7) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczodydaktycznej;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy
dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których
celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych;
11) 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;
12) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka;
13) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi;
14) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi;
15) współpraca z Dyrektorem, w szczególności realizacja
zaleceń Dyrektora.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci
uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni
pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie
przez rodziców.
6. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład zajęć.

1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed
rozpoczęciem roku szkolnego.

7. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności
wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku
szkolnym poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku zajęć potwierdzając odbycie
zajęć codziennie własnoręcznym podpisem.

2. Termin przerwy urlopowej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu.

8. Dzienniku zajęć, w którym mowa w ust. 7 odnotowuje także:
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1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;
2) daty i miejsca ich urodzenia;
3) nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów)
i adresy ich zamieszkania;
4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach;
5) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 11. Postanowienia końcowe1. Gmina Pcim jako
organ prowadzący punkt przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy
programowej wychowania przedszkolnego.

Poz. 1198,1199

3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Pcimiu na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Pcim.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
punktu przedszkolnego dokonuje Szkoła Podstawowa nr
3 w Pcimiu.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski
1198

2. Minimalna liczba dzieci warunkująca uruchomienie w danym roku szkolnym punktu przedszkolnego
winna wynosić co najmniej 12.
1199
1199

UCHWAŁA NR XLII/316/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie
Skłodowskiej w Stróży.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8.marca1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14a
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust 1 pkt 1 oraz §5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r.,
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009r. Nr 83
poz. 693) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXII/165/08 Rady
Gminy Pcim z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Gminy Pcim, Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację punktu przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie Skłodowskiej w Stróży zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/316/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 26 marca 2010 r.
Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży.
§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego
prowadzenia
1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U.
Nr 83 poz. 693 ).
2. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 1 w Stróży.
3. Miejscem prowadzenia punktu jest budynek
Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży.
4. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży, który jest pracodawcą dla
osób w nim zatrudnionych.
5. Organem prowadzącym punkt przedszkolny
jest Gmina Pcim.
6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu
przedszkolnego sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

§ 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego
1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.
2. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania
określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych
na jej podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb
i możliwości rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa
i higieny.
3. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku
3-5 lat;
2) Przygotowanie dziecka do odbycia obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) Pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania
wychowawcze rodziny w tym:
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a) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
b) Informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
c) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
4) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;
5) Indywidualny rozwój dziecka;
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;
8) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie
tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre
a co złe;
9) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które
są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi;
10) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych
rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
11) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny do grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej oraz postaw patriotycznych.
4. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) Dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;
2) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami), dzieci
zapisanych do punktu;
3) Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania
zajęć.
5. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) Spotkania z rodzicami;
2) Codzienny kontakt z nauczycielem;
3) Udział rodziców lub innych pełnoletnich członków rodzin
dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi w czasie prowadzenia zajęć.
§ 3. Dzienny wymiar godzin zajęć
1. Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku
do piątku od godziny 630 do godziny1630.
2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 10 godzin, w tym
wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
§ 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do punku przedszkolnego przyjmowane są
dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Pcim, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są :
1) Dzieci 5-letnie;
2) Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdol-
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ność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
4) Dzieci z rodzin zastępczych;
5) Dzieci rodziców pracujących zawodowo;
6) Dzieci,których rodzice są podopiecznymi ośrodka
pomocy społecznej.
3. Rodzice starający się o przyjęcie do punktu
przedszkolnego wypełniają „Kartę zgłoszenia” i przedkładają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży
w terminie do 31 marca.
4. W ciągu roku mogą być przyjmowane dzieci,
o ile są wolne miejsca.
5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących
do 25 dzieci.
6. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do
punktu przedszkolnego stanowi odrębny regulamin.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dziecko ma prawo do:
1) Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-opiekuńczym;
2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej;
3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
4) Wychowania w duchu szacunku dla innych dzieci;
5) Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
6) Korzystania, za zgodą rodziców, z pomocy psychologiczno pedagogicznej;
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować
wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody
jego rodzica, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
ratującymi życie dziecka.
3. Do obowiązków dziecka należy:
1) Stosowanie się do zasad zachowania wobec innych
dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia;
2) Właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych
osób dorosłych;
3) Spełnianie poleceń porządkowych;
4) Zgodne współpracowanie z innymi dziećmi i szanowanie odrębności innych;
5) Dbanie o stan zabawek, pomocy dydaktycznych
i mienia punktu przedszkolnego.
4. Wychowankowie punktu przedszkolnego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia
dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem punktu przedszkolnego w wyznaczonym
terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1
w Stróży.
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
1) Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego dłużej
niż 4 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia;
2) Dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy
w tygodniu lub rzadziej);
3) Rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z odpłatnością
za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez je-
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den okres rozliczeniowy- po uprzednim, pisemnym
wezwaniu do zapłaty;
4) Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie
zdrowia lub życia innych wychowanków punktu;
5) Dziecko nie zgłosiło się w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia go do punktu przedszkolnego.
6. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży.
7. Na wolne miejsce może być przyjęte dziecko
zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać
z pomocy rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin
upoważnionych przez rodziców. Za bezpieczeństwo
dzieci odpowiedzialność ponosi nauczyciel, prowadzący
zajęcia.
2.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym korzysta z pomocy osób wymienionych
w ust. 1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie
organizowania innych zajęć z dziećmi.
3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym
rozkładem zajęć o którym mowa w § 10 ust.6.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego zadania na czas
nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży lub upoważniona
przez niego osoba, zleciła to zadanie.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia
i odbieranie dzieci przez rodziców
1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców bądź prawnych opiekunów albo
osoby upoważnione przez rodziców.
2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia znana dziecku.
3. Upoważnienie ma formę pisemną.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.
5. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 800
a odbierać nie później niż o godzinie 1630.
6. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do
punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są
rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic (prawny opiekun) ma
obowiązek oddać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
7. Dziecko nie będzie wydane osobom będącym
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
§ 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych
wykraczających poza zakres podstawy programowej
1. Punkt przedszkolny może organizować dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres podstawy programowej.
2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub
w porozumieniu z rodzicami.
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3. Zajęciami dodatkowymi mogą być w szczególności: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne,
rytmika, nauka pływania i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci w uzgodnieniu z rodzicami.
4. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców (prawnych opiekunów) dzieci.
5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice (prawni opiekunowie) ponoszą
odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą
Rady Gminy Pcim.
§ 9. Termin przerw w pracy punktu przedszkola
1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Termin przerwy urlopowej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży.
§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia
1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć
sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy.
3. Nauczyciel punktu prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą
podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora
programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za
jakość i wyniki pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia w
punkcie przedszkolnym należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego
zdolności i zainteresowań;
3) opracowanie i realizowanie rozkładu zajęć w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program, o którym mowa w pkt.3;
4) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dziecka;
5) zapoznanie rodziców z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego;
6) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć;
7) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczodydaktycznej;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy
dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których
celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych;
11) 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;
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12) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka;
13) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi;
14) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi;
15) współpraca z Dyrektorem, w szczególności realizacja
zaleceń Dyrektora.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci
uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni
pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie
przez rodziców.
6. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład zajęć.
7. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności
wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku
szkolnym poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku zajęć potwierdzając odbycie
zajęć codziennie własnoręcznym podpisem.
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4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach;
5) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Gmina Pcim jako organ prowadzący punkt
przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Minimalna liczba dzieci warunkująca uruchomienie w danym roku szkolnym punktu przedszkolnego
winna wynosić co najmniej 12.
3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Stróży na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Pcim.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
punktu przedszkolnego dokonuje Szkoła Podstawowa
nr 1 w Stróży.

8. W dzienniku zajęć, w którym mowa w ust. 7
odnotowuje także:
1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;
2) daty i miejsca ich urodzenia;
3) nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów)
i adresy ich zamieszkania;
1200

Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski

1199

1200

UCHWAŁA NR XLII/317/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza
w Stróży
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8.marca1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 14a
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) w związku z §1 ust 1 pkt 1 oraz §5 Rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27maja 2009 r.,
w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych
form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009r. Nr 83
poz. 693) w nawiązaniu do Uchwały Nr XXII/165/08 Rady
Gminy Pcim z dnia 31 lipca 2008 r. w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Gminy Pcim, Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację punktu przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza
w Stróży zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązywania od 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski
Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/317/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 26 marca 2010 r.

Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży
§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego
prowadzenia

2. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej nr 3 w Stróży.

1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego,
warunków
tworzenia
i organizowania tych form oraz sposobu ich działania
(Dz.U.Nr 83 poz. 693 ).

3. Miejscem prowadzenia punktu jest budynek
Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży.
4. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży, który jest pracodawcą dla
osób w nim zatrudnionych.
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5. Organem prowadzącym punkt przedszkolny
jest Gmina Pcim.
6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu
przedszkolnego sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego
1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.
2. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami
i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
3. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 35 lat;
2) Przygotowanie dziecka do odbycia obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) Pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania
wychowawcze rodziny w tym:
a) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
b) Informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
c) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
4) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;
5) Indywidualny rozwój dziecka;
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;
8) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie
tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre
a co złe;
9) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które
są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi;
10) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych
rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
11) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny do grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej oraz postaw patriotycznych.
4. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) Dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;
2) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami),
dzieci zapisanych do punktu;
3) Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania
zajęć.
5. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) Spotkania z rodzicami;
2) Codzienny kontakt z nauczycielem;
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3) Udział rodziców lub innych pełnoletnich członków
rodzin dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi
w czasie prowadzenia zajęć.
§ 3. Dzienny wymiar godzin zajęć
1. Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku
do piątku od godziny 700 do godziny 1500.
2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 8 godzin, w tym
wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
§ 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do punku przedszkolnego przyjmowane są
dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Pcim, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są :
1) Dzieci 5-letnie;
2) Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
4) Dzieci z rodzin zastępczych;
5) Dzieci rodziców pracujących zawodowo;
6) Dzieci, których rodzice są podopiecznymi ośrodka
pomocy społecznej.
3. Rodzice starający się o przyjęcie do punktu
przedszkolnego wypełniają „Kartę zgłoszenia” i przedkładają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży
w terminie do 31 marca.
4. W ciągu roku mogą być przyjmowane dzieci,
o ile są wolne miejsca.
5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących
do 25 dzieci.
6. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do
punktu przedszkolnego stanowi odrębny regulamin.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dziecko ma prawo do:
1) Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-opiekuńczym;
2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej;
3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
4) Wychowania w duchu szacunku dla innych dzieci;
5) Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
6) Korzystania, za zgodą rodziców, z pomocy psychologiczno pedagogicznej;
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować
wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody
jego rodzica, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
ratującymi życie dziecka.
3. Do obowiązków dziecka należy:
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1) Stosowanie się do zasad zachowania wobec innych
dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia;
2) Właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych
osób dorosłych;
3) Spełnianie poleceń porządkowych;
4) Zgodne współpracowanie z innymi dziećmi i szanowanie odrębności innych;
5) Dbanie o stan zabawek, pomocy dydaktycznych i mienia
punktu przedszkolnego.
4. Wychowankowie punktu przedszkolnego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia
dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem punktu przedszkolnego w wyznaczonym
terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3
w Stróży.
5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:
1) Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego
dłużej niż 4 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia;
2) Dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy
w tygodniu lub rzadziej);
3) Rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z odpłatnością
za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez jeden okres rozliczeniowy- po uprzednim, pisemnym
wezwaniu do zapłaty ;
4) Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie
zdrowia lub życia innych wychowanków punktu;
5) Dziecko nie zgłosiło się w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia go do punktu przedszkolnego.
6. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży.
7. Na wolne miejsce może być przyjęte dziecko
zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać
z pomocy rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin
poważnionych przez rodziców. Za bezpieczeństwo dzieci
odpowiedzialność ponosi nauczyciel, prowadzący zajęcia.
2.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym korzysta z pomocy osób wymienionych
w ust. 1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie
organizowania innych zajęć z dziećmi.
3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym
rozkładem zajęć o którym mowa w § 10 ust.6.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego zadania na czas
nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży lub upoważniona
przez niego osoba, zleciła to zadanie.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia
i odbieranie dzieci przez rodziców
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1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców bądź prawnych opiekunów albo
osoby upoważnione przez rodziców.
2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia i znana
dziecku.
3. Upoważnienie ma formę pisemną.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.
5. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 800
a odbierać nie później niż o godzinie 1500.
6. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do
punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są
rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic (opiekun prawny) ma
obowiązek oddać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.
7. Dziecko nie będzie wydane osobom będącym
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
§ 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych
wykraczających poza zakres podstawy programowej
1. Punkt przedszkolny może organizować dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres podstawy programowej.
2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub
w porozumieniu z rodzicami.
3. Zajęciami dodatkowymi mogą być w szczególności: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne,
rytmika, nauka pływania i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci w uzgodnieniu z rodzicami.
4. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców (opiekunów prawnych) dzieci.
5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą
odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą
Rady Gminy Pcim.
§ 9. Termin przerw w pracy punktu przedszkola
1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Termin przerwy urlopowej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży.
§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia
1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć
sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy.
3. Nauczyciel punktu prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą
podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora
programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za
jakość i wyniki pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
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4. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia
w punkcie przedszkolnym należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego
zdolności i zainteresowań;
3) opracowanie i realizowanie rozkładu zajęć w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program, o którym mowa w pkt.3;
4) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dziecka;
5) zapoznanie rodziców z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego;
6) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć;
7) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczodydaktycznej;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy
dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których
celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych;
11) 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;
12) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka;
13) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi;
14) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi.
15) współpraca z Dyrektorem, w szczególności realizacja
zaleceń Dyrektora.
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pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie
przez rodziców.
6. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład zajęć.
7. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności
wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku
szkolnym poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku zajęć potwierdzając odbycie
zajęć codziennie własnoręcznym podpisem.
8. W dzienniku zajęć, w którym mowa w ust. 7
odnotowuje także:
1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;
2) daty i miejsca ich urodzenia;
3) nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów)
i adresy ich zamieszkania;
4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach;
5) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Gmina Pcim jako organ prowadzący punkt
przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Minimalna liczba dzieci warunkująca uruchomienie w danym roku szkolnym punktu przedszkolnego
winna wynosić co najmniej 12.
3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 3 w Stróży na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Pcim.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
punktu przedszkolnego dokonuje Szkoła Podstawowa
nr 3 w Stróży.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski
1200

5. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci
uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni
1201
1201

UCHWAŁA NR XLII/318/2010
RADY GMINY PCIM
z dnia 26 marca 2010 r.
w sprawie: ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Trzebuni.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia
8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 14a Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie
oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi
zmianami) w związku z §1 ust 1 pkt 1 oraz §5 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja
2009 r., w sprawie rodzajów innych form wychowania
przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U.
z 2009r. Nr 83 poz. 693) w nawiązaniu do Uchwały
Nr XXII/165/08 Rady Gminy Pcim z dnia 31 lipca 2008 r.
w sprawie: utworzenia punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Pcim, Rada Gminy Pcim
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się organizację punktu przedszkolnego
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
w Trzebuni zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Pcim.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego z mocą obowiązującą od 1 września
2010 r.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski
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Załącznik nr 1
do Uchwały nr XLII/318/2010
Rady Gminy Pcim
z dnia 26 marca 2010 r.

Organizacja punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzebuni.
§ 1. Nazwa punktu przedszkolnego i miejsce jego
prowadzenia
1. Punkt przedszkolny działa na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia
27 maja 2009r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U.
Nr 83 poz. 693 ).
2. Punkt przedszkolny nosi nazwę: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzebuni.
3. Miejscem prowadzenia punktu jest budynek
Szkoły Podstawowej w Trzebuni.
4. Punktem Przedszkolnym kieruje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebuni, który jest pracodawcą dla
osób w nim zatrudnionych.
5. Organem prowadzącym punkt przedszkolny
jest Gmina Pcim.
6. Nadzór pedagogiczny nad działalnością punktu
przedszkolnego sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.
§ 2. Cele i zadania punktu przedszkolnego
1. Punkt prowadzi bezpłatnie nauczanie i wychowywanie w zakresie podstawy programowej wychowywania przedszkolnego.
2. Punkt przedszkolny realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej
podstawie aktów wykonawczych. Swoją działalność organizuje w sposób dostosowany do potrzeb i możliwości
rozwojowych dziecka, pozostając w kontakcie z rodzicami
i otaczającym środowiskiem z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny.
3. Celem punktu przedszkolnego jest:
1) Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku 35 lat;
2) Przygotowanie dziecka do odbycia obowiązkowego
rocznego przygotowania przedszkolnego;
3) Pełnienie funkcji doradczych i wspierających działania
wychowawcze rodziny w tym:
a) Pomaganie w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka;
b) Informowanie na bieżąco o postępach dziecka;
c) Uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunków i zakresu zadań realizowanych w punkcie przedszkolnym.
4) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka
zgodnie z jego potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturalnym i przyrodniczym;
5) Indywidualny rozwój dziecka;
6) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną;
7) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym,
przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób
zrozumiały dla innych;

8) Budowanie systemu wartości, w tym wychowanie
tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre
a co złe;
9) Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które
są niezbędne w poprawnych relacjach z rówieśnikami
i dorosłymi;
10) Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych
rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
11) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej do rodziny do grupy rówieśniczej i wspólnoty
narodowej oraz postaw patriotycznych.
4. Do zadań punktu przedszkolnego należy:
1) Dostosowanie realizacji wybranych obszarów edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka;
2) Współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami),
dzieci zapisanych do punktu;
3) Zapewnienie opieki nad dzieckiem w czasie trwania
zajęć.
5. Współpraca z rodzicami jest realizowana poprzez:
1) Spotkania z rodzicami;
2) Codzienny kontakt z nauczycielem;
3) Udział rodziców lub innych pełnoletnich członków
rodzin dzieci w sprawowaniu opieki nad dziećmi
w czasie prowadzenia zajęć.
§ 3. Dzienny wymiar godzin zajęć
1. Punkt przedszkolny czynny jest od poniedziałku
do piątku od godziny 700 do godziny 1600.
2. Dzienny wymiar zajęć wynosi 9 godzin, w tym
wymiar zajęć przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego wynosi 5 godzin.
3. Godzina zajęć w punkcie przedszkolnym trwa
60 minut.
§ 4. Warunki przyjmowania dzieci na zajęcia
1. Rekrutację do punktu przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
2. Do punku przedszkolnego przyjmowane są
dzieci w wieku 3-5 lat z gminy Pcim, przy czym w pierwszej kolejności przyjmowane są :
1) Dzieci 5-letnie;
2) Dzieci matek i ojców samotnie je wychowujących;
3) Dzieci matek lub ojców, wobec których orzeczono
znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź całkowitą niezdolność do pracy albo niezdolność do samodzielnej egzystencji na podstawie odrębnych przepisów;
4) Dzieci z rodzin zastępczych;
5) Dzieci rodziców pracujących zawodowo;
6) Dzieci, których rodzice są podopiecznymi ośrodka
pomocy społecznej.
3. Rodzice starający się o przyjęcie do punktu
przedszkolnego wypełniają „Kartę zgłoszenia” i przed-
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kładają Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Trzebuni
w terminie do 31 marca.
4. W ciągu roku mogą być przyjmowane dzieci,
o ile są wolne miejsca.
5. Zajęcia mogą odbywać się w grupach liczących
do 25 dzieci.
6. Szczegółowe zasady przyjmowania dzieci do
punktu przedszkolnego stanowi odrębny regulamin.
§ 5. Prawa i obowiązki wychowanków
1. Dziecko ma prawo do:
1) Życzliwego podmiotowego traktowania w procesie
wychowawczo-opiekuńczym;
2) Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczowychowawczego i dydaktycznego, zgodnie z zasadami
higieny pracy umysłowej;
3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej
lub psychicznej oraz ochrony i poszanowania godności osobistej;
4) Wychowania w duchu szacunku dla innych dzieci;
5) Rozwijania własnych zainteresowań i zdolności;
6) Korzystania, za zgodą rodziców, z pomocy psychologiczno pedagogicznej;
2. W punkcie przedszkolnym nie wolno stosować
wobec dziecka żadnych zabiegów lekarskich bez zgody
jego rodzica, poza nagłymi przypadkami bezpośrednio
ratującymi życie dziecka.
3. Do obowiązków dziecka należy:
1) Stosowanie się do zasad zachowania wobec innych
dzieci określonych przez nauczyciela prowadzącego
zajęcia;
2) Właściwe zachowanie się wobec nauczyciela i innych
osób dorosłych;
3) Spełnianie poleceń porządkowych;
4) Zgodne współpracowanie z innymi dziećmi i szanowanie odrębności innych;
5) Dbanie o stan zabawek, pomocy dydaktycznych
i mienia punktu przedszkolnego.

Poz. 1201

6. Rodzice mają prawo do odwołania się od decyzji w sprawie skreślenia dziecka z listy do dyrektora
Szkoły Podstawowej w Trzebuni.
7. Na wolne miejsce może być przyjęte dziecko
zgodnie z kolejnością na liście rezerwowej.
§ 6. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi
1. W czasie przebywania dzieci w punkcie przedszkolnym opiekę nad nimi sprawuje zatrudniony nauczyciel prowadzący zajęcia, który może korzystać
z pomocy rodziców lub pełnoletnich osób z tych rodzin
upoważnionych przez rodziców. Za bezpieczeństwo
dzieci odpowiedzialność ponosi nauczyciel, prowadzący
zajęcia.
2.
Nauczyciel prowadzący zajęcia w punkcie
przedszkolnym korzysta z pomocy osób wymienionych
w ust. 1 podczas wyjść na plac zabaw, w czasie spacerów, wycieczek, przygotowywania występów i w czasie
organizowania innych zajęć z dziećmi.
3. Zajęcia są organizowane zgodnie z dziennym
rozkładem zajęć o którym mowa w § 10 ust.6.
4. W przypadku nieobecności nauczyciela zatrudnionego w punkcie przedszkolnym jego zadania na czas
nieobecności pełni inny nauczyciel, któremu Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Trzebuni lub upoważniona przez
niego osoba, zleciła to zadanie.
§ 7. Warunki przyprowadzania dzieci na zajęcia
i odbieranie dzieci przez rodziców
1. Na zajęcia dzieci są przyprowadzane oraz odbierane przez rodziców bądź prawnych opiekunów albo
osoby upoważnione przez rodziców.
2. Osoba upoważniona musi być pełnoletnia
i znana dziecku.
3. Upoważnienie ma formę pisemną.
4. Dopuszcza się możliwość zmiany osoby upoważnionej.
5. Dzieci należy przyprowadzać do godziny 800
a odbierać nie później niż o godzinie 1600.

4. Wychowankowie punktu przedszkolnego podlegają obowiązkowo ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia
dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie) za pośrednictwem punktu przedszkolnego w wyznaczonym
terminie przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebuni.

6. Za bezpieczeństwo w czasie dojścia dziecka do
punktu przedszkolnego i z powrotem odpowiedzialni są
rodzice (opiekunowie prawni) dziecka. Po przyprowadzeniu dziecka do punktu rodzic (opiekun prawny) ma
obowiązek oddać je bezpośrednio pod opiekę nauczyciela.

5. Dziecko może być skreślone z listy dzieci przyjętych do punktu przedszkolnego w przypadku, gdy:

7. Dziecko nie będzie wydane osobom będącym
pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

1) Dziecko nie uczęszcza do punktu przedszkolnego
dłużej niż 4 tygodnie bez stosownego usprawiedliwienia;
2) Dziecko przyprowadzane jest nieregularnie (1-2 razy
w tygodniu lub rzadziej);
3) Rodzice (prawni opiekunowie) zalegają z odpłatnością
za świadczenia ustalone przez Radę Gminy przez jeden okres rozliczeniowy- po uprzednim, pisemnym
wezwaniu do zapłaty;
4) Dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie
zdrowia lub życia innych wychowanków punktu;
5) Dziecko nie zgłosiło się w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty przyjęcia go do punktu przedszkolnego.

§ 8. Warunki organizowania zajęć dodatkowych
wykraczających poza zakres podstawy programowej
1. Punkt przedszkolny może organizować dodatkowe zajęcia wykraczające poza zakres podstawy programowej.
2. Zajęcia te mogą być prowadzone za zgodą lub
w porozumieniu z rodzicami.
3. Zajęciami dodatkowymi mogą być: nauka języka angielskiego, zajęcia plastyczne, rytmika, nauka pływania i inne zgodne z zainteresowaniami dzieci
w uzgodnieniu z rodzicami.
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4. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców (opiekunów prawnych)dzieci.
5. Za świadczenia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego oraz wyżywienie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą
odpłatność w wysokości określonej odrębną uchwałą
Rady Gminy Pcim.
§ 9. Termin przerw w pracy punktu przedszkola
1. Punkt przedszkolny funkcjonuje przez cały rok,
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz innych przerw ustalonych przez organ prowadzący przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
2. Termin przerwy urlopowej ustalany jest corocznie przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora
Szkoły Podstawowej w Trzebuni.
§ 10. Zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia
1. Opiekę nad dziećmi w czasie trwania zajęć
sprawuje nauczyciel posiadający odpowiednie kwalifikacje określone odrębnymi przepisami.
2. Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na zajęciach jest podstawowym obowiązkiem wychowawcy.
3. Nauczyciel punktu prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującą
podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora
programem wychowania przedszkolnego, odpowiada za
jakość i wyniki pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
4. Do zadań nauczyciela prowadzącego zajęcia
w punkcie przedszkolnym należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie prowadzonych zajęć;
2) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego
zdolności i zainteresowań;
3) opracowanie i realizowanie rozkładu zajęć w oparciu
o podstawę programową wychowania przedszkolnego i wybrany program, o którym mowa w pkt.3;
4) współpraca z rodzicami/prawnymi opiekunami w sprawach wychowania i nauczania dziecka;
5) zapoznanie rodziców z treściami zawartymi w wybranym programie wychowania przedszkolnego;
6) przestrzeganie dziennego rozkładu zajęć;
7) zachowanie właściwej jakości pracy wychowawczodydaktycznej;
8) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia
zawodowego;
9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy
dydaktycznych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
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10) prowadzenie obserwacji pedagogicznych, których
celem jest poznanie dziecka oraz rozpoznanie jego potrzeb rozwojowych;
11) 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;
12) dokumentowanie obserwacji pedagogicznych dziecka;
13) współpraca z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi pracowniami specjalistycznymi;
14) współpraca z lekarzem oraz pielęgniarką świadczącymi opiekę nad dziećmi;
15) współpraca z Dyrektorem, w szczególności realizacja
zaleceń Dyrektora.
5. W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice dzieci
uczęszczających do punktu przedszkolnego lub inni
pełnoletni członkowie ich rodzin upoważnieni na piśmie
przez rodziców.
6. Nauczyciel opracowuje dzienny rozkład zajęć.
7. Nauczyciel dokumentuje przebieg działalności
wychowawczej i opiekuńczej z dziećmi w danym roku
szkolnym poprzez wpisywanie tematów przeprowadzonych zajęć w dzienniku zajęć potwierdzając odbycie
zajęć codziennie własnoręcznym podpisem.
8. W dzienniku zajęć, w którym mowa w ust. 7
odnotowuje także:
1) nazwiska i imiona dzieci uczęszczających na zajęcia;
2) daty i miejsca ich urodzenia;
3) nazwiska i imiona rodziców (prawnych opiekunów)
i adresy ich zamieszkania;
4) obecności i nieobecności dzieci na zajęciach;
5) kontakty z rodzicami (prawnymi opiekunami).
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Gmina Pcim jako organ prowadzący punkt
przedszkolny zapewnia bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania
przedszkolnego.
2. Minimalna liczba dzieci warunkująca uruchomienie w danym roku szkolnym punktu przedszkolnego
winna wynosić co najmniej 12.
3. Nauczycieli zatrudnia i zwalnia z pracy Dyrektor
Szkoły Podstawowej w Trzebuni na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Pcim.
4. Prowadzenie i przechowywanie dokumentacji
punktu przedszkolnego dokonuje Szkoła Podstawowa
w Trzebuni.
Przewodniczący Rady Gminy Pcim:
Stanisław Bzowski
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UCHWAŁA NR XXXVII/207/10
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie likwidacji Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Polance Wielkiej
Na podstawie art. 59 ust. 1, 2 i 3 w zw. z art. 5c pkt 1
ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(tekst jedn. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art.40 ust.1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz

Dziennik Urzędowy
Województwa Małopolskiego Nr 184

– 10196 –

art. 12 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) po
uzyskaniu pozytywnej opinii Małopolskiego Kuratora
Oświaty w Krakowie,
Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2010 roku likwiduje się
Samorządowe Przedszkole Nr 2 w Polance Wielkiej jednostkę budżetową Gminy Polanka Wielka.
§ 2. Dzieciom likwidowanego przedszkola zapewnia
się możliwość uczęszczania do Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Polance Wielkiej, które z dniem 1 września
2010 roku zmieni swoją nazwę na: Samorządowe Przedszkole w Polance Wielkiej oraz siedzibę na: ul. Długa 14,
32-607 Polanka Wielka.
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§ 3.

1) Należności i zobowiązania likwidowanej jednostki
przejmuje Urząd Gminy Polanka Wielka.
2) Mienie znajdujące się w zarządzie likwidowanej jednostki pozostaje własnością Gminy Polanka Wielka.
§ 4. Dokumentację zlikwidowanego przedszkola
przejmuje Wójt Gminy Polanka Wielka za wyjątkiem
dokumentacji przebiegu nauczania, którą przejmuje
Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
Anna Osowska
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UCHWAŁA NR XXXVII/208/10
RADY GMINY POLANKA WIELKA
z dnia 30 marca 2010 r.
w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Polanka Wielka publicznych przedszkoli
Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591, z późn. zm.)

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVI/23/04 Rady Gminy
Polanka Wielka z dnia 15 października 2004 roku
w sprawie ustalenia sieci placówek rocznego przygotowania przedszkolnego (rok zerowy) na terenie Gminy
Polanka Wielka.

Rada Gminy Polanka Wielka uchwala, co następuje:

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.

§ 1. Ustala się z dniem 1 września 2010 roku następującą sieć publicznych przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Polanka Wielka: Samorządowe Przedszkole
w Polance Wielkiej, ul. Długa 14.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi
Gminy Polanka Wielka.

Przewodnicząca Rady Gminy:
Anna Osowska
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• Informacja o warunkach rozpowszechniania i prenumeraty Dziennika Urzędowego:
Dziennik rozpowszechniany jest w drodze prenumeraty pełnej lub ograniczonej.
Reklamacje z powodu nieotrzymania poszczególnych numerów w prenumeracie pełnej należy zgłaszać telefonicznie na nr: (012) 392-16-96
do Zakładu Poligraficznego "XERODRUK", 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22 do 5 dni po otrzymaniu następnego kolejnego numeru, zgłoszenie po tym
terminie nie będzie uwzględnione.
Egzemplarze z lat ubiegłych do 2008 r. (włącznie - do wyczerpania nakładu) można nabywać na podstawie nadesłanego zamówienia
do Zakładu Obsługi Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22.
• Informacja o czasie i miejscu, w którym wyłożone są do powszechnego wglądu zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami:
Wydział Prawny i Nadzoru Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, 31-156 Kraków, ul. Basztowa 22, p. 220,
w czasie pracy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
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