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Aneks Nr 1/2021 

do  

Statutu Przedszkola nr 5 w Sokółce 

 z dnia 27 czerwca 2021 

 

Niniejszym aneksem wprowadza się następujące zmiany: 

§1. W Rozdziale II „Cele i zadania przedszkola” wprowadza się następujące zmiany: 

1. w §2: 

a. ust.13pkt1otrzymuje brzmienie: Dziesięć sal zajęć wyposażonych w niezbędne 

sprzęty i pomoce dydaktyczne, wraz z pomieszczeniem pomocniczym i 

łazienką dla dzieci, 

b. ust.13pkt2 otrzymuje brzmienie: Jedną sale gimnastyczno-rytmiczną wraz z 

pomieszczeniem pomocniczym i łazienką dla dzieci, 

c. ust.18 otrzymuje brzmienie: Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje 

kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z 

obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i 

higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy. Z ustaleń 

kontroli sporządza się protokół, który podpisują osoby biorące w niej udział.  

d. ust.21 usuwa się pkt 3,4 a pkt 5 przyjmuje odpowiednio numerację  pkt. 3 

otrzymuje brzmienie: przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola odbywa 

się zgodnie z Procedurą  bezpieczeństwa dzieci podczas ich pobytu w 

przedszkolu nr 5 w Sokółce w dobie pandemii koronawirusa, 

 

§2. W Rozdziale IV „Organizacja przedszkola ” wprowadza się następujące zmiany: 

 

2. w §8: 

a. ust.2 otrzymuje brzmienie: W przedszkolu tworzy się maksymalnie 10 

oddziałów na pobyt całodzienny – w tym 2 oddziały specjalne. 

b. ust.3 otrzymuje brzmienie:   Przedszkole dysponuje 200 + 8 (oddział 

specjalny) miejscami dla dzieci wg orzeczenia o potrzebie kształcenia 

specjalnego. 

§3. W Rozdziale VI  „Wychowankowie przedszkola i ich rodzice ” wprowadza się      

następujące zmiany: 

3. w §21: 

a. ust.1 usuwa się pkt 1 i 3 a pkt 2 i 4 przyjmuje odpowiednio numerację 1 i 2 

§3. W Rozdziale VII „Postanowienia końcowe” wprowadza się następujące zmiany: 

4. w §25: 

a. ust.2otrzymuje brzmienie: Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich 

zainteresowanych ustala się zamieszczenie statutu na stronie internetowej 

przedszkola, umieszczenie w kancelarii dyrektora 
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