
MP1.000.8.2018 

Uchwała nr 7/2018/2019 

Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1 

w Bochni 
 

z dnia 31.08.2018 r. 

 

w sprawie  uchwalenia zmian w statucie. 

Działając na podstawie art. 72 ust. 1 w związku z art. 82 ust. 2 oraz art. 102 ust. 1 ustawy  

z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst. jedn. Dz. U. 2018 poz. 996 z późn. zm.) 

uchwala się co następuje: 

§ 1 

   W statucie Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni stanowiącym załącznik do uchwały  

nr 1/2017/2018 Rady Pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 1 w Bochni z dnia 29 listopada 

2017 r. w sprawie uchwalenia statutu wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) uchyla się § 9 ust. 3 pkt. 14 

2) w § 15 w ust. 2 dodaje się pkt 1) i 2) 

„§ 15 ust. 2 pkt 1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 10 godzin”; 

„§ 15 ust. 2 pkt 2) przedszkole jest czynne od godziny 6.30 do godziny 16.30”. 

3) w § 15 w ust. 3 dodaje się „ i jest określony w ramowym rozkładzie dnia”. 

4) w § 19 ust. 7 dodaje się: 

„§ 19. ust. 7 Wzór oświadczenia ustala dyrektor przedszkola.”. 

5) § 21 otrzymuje brzmienie: 

 

„§ 21. 1. Przedszkole zapewnia bezpłatną opiekę, wychowanie i nauczanie w ramach realizacji 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. 
 

2. Wysokość opłaty za korzystanie przez dziecko ze świadczeń udzielanych przez Przedszkole 

poza czasem, o którym mowa w ust. 1 oraz zasady zwolnień z tej opłaty określa organ 

prowadzący w formie uchwały Rady Miasta Bochnia. 
 

3. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci, które mogą korzystać z dwóch  

lub trzech posiłków dziennie.  
 

4. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość dziennej stawki żywieniowej 

ustala Dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym- Burmistrzem Miasta Bochnia. 

Zwolnienie z tych opłat może nastąpić na zasadach określonych w ustawie– Prawo oświatowe. 
 

5. Przedszkole nie organizuje cateringu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami pokarmowymi 

(specjalnymi dietami).  
 

6. W wyjątkowych sytuacjach (całkowita dieta specjalistyczna) warunki pobytu i organizacji 

posiłków dla dziecka wspólnie ustalają dyrektor, nauczyciel grupy i rodzic we współpracy  

z usługodawcą cateringu w ramach organizacyjnych przedszkola.”.  

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. 

 

http://wikom.pl/bip.p1skierniewice/upload/rok2016/19022016uchwala_6.jpeg

