
Zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 2  
w Rydułtowach zatwierdzone 

Uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 30 VIII 2018r. 
 

1. Paragraf 23 

Ustęp 6 pkt 2) otrzymuje brzmienie : „w przypadku nieobecności 

spowodowanej uczestnictwem ucznia w zawodach sportowych, konkursach 

przedmiotowych lub innych w których uczeń reprezentuje szkół, w dzienniku 

elektronicznym odnotowuje się nieobecność z przyczyn szkolnych.” 

 

 

2. Paragraf 23 

Ustęp 6 pkt 3) otrzymuje brzmienie : „uczeń ma obowiązek przedstawić 

wychowawcy lub innemu nauczycielowi usprawiedliwienie za czas 

nieobecności i spóźnienia natychmiast po powrocie do szkoły, ale nie później 

niż w ciągu tygodnia od momentu ustania absencji.  Po upływie tygodnia 

nieobecność nie może być usprawiedliwiona.” 

 

 

3. Paragraf 2 

Dodaje się ustęp 17 oraz pkt 

1) Zgodnie uchwałą nr 44.413.2018 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 21 
czerwca 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za  korzystanie z 
wychowania przedszkolnego w przedszkolach  i oddziałach 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto 
Rydułtowy: 

a) bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Miasto Rydułtowy realizowane są w 
wymiarze 5 godzin dziennie dla dzieci sześcioletnich 

b) opłata za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów 
objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego 
w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w czasie 
przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w punkcie a 
wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę tych zajęć. 

2) Wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego jest równa iloczynowi opłaty za dodatkowe godziny 
razy ilości godzin zadeklarowanych przez rodzica/opiekuna prawnego 
dziecka i obejmujących dany miesiąc kalendarzowy. 

3) Ilość godzin, o których mowa w ust. 2 rodzic/opiekun prawny określa na 
piśmie wypełniając stosowną deklarację.  

 
4) Zmiana godzin, określonych w deklaracji, może nastąpić w 

uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek rodzica/opiekuna 



prawnego, złożony u dyrektora przedszkola z co najmniej 
dwutygodniowym wyprzedzeniem.   

5) Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do przyprowadzenia  
i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę 
upoważnioną podaną w karcie zgłoszenia dziecka lub osobnym  
upoważnieniem pisemnym, w godzinach wynikających z deklaracji.   

6) rodzic/ opiekun prawny dziecka jest  zobowiązany się do wnoszenia, do 
10-go dnia każdego miesiąca z góry opłaty za korzystanie  
z wychowania przedszkola zgodnie z zasadami określonymi w  
ust. 1) – 4) 

 
7) Opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego rodzic/ opiekun 

prawny wnosi przelewem na rachunek bankowy przedszkola lub 
osobiście u intendenta przedszkola. 

8) Opłata , o której mowa w ust. 9 podlega zwrotowi  w przypadku 
nieobecności dziecka przez pełny miesiąc kalendarzowy. Zwroty opłaty 
z danego miesiąca dokonywane będą w miesiącu następnym, bądź 
zaliczane będą w poczet opłaty  należnej za następny  miesiąc.  

9) Za każdy dzień opóźnienia we wnoszeniu opłat, o których mowa w ust. 
8) nalicza się odsetki ustawowe. 

10) W okresie ferii letnich (lipiec-sierpień) opiekę nad dziećmi sprawuje 
przedszkole (oddział przedszkolny w szkole podstawowej) dyżurujące, 
wskazane przez organ prowadzący.  

11) Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do zgłoszenia potrzeby 
korzystania przez dziecko z przedszkola (oddziału przedszkolnego w 
szkole podstawowej) w okresie ferii. Stosowną deklarację składa się w 
przedszkolu (szkole) wyznaczonym do pełnienia dyżuru w terminie do 
31 maja danego roku. 

12) Korzystając z przedszkola (oddziału przedszkolnego w szkole 
podstawowej) dyżurującego w miesiącach wakacyjnych rodzic/opiekun 
prawny wnosi opłaty na rzecz tego przedszkola.”. 

 


