UCHWAŁA NR XI/71/11
RADY GMINY BOLESŁAWIEC
z dnia 16 listopada 2011 r.
zmieniająca Uchwałę Nr VIII/39/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia
Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Trzebieniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 litera „h” 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 art. 62 ust.1 i ust. 3 w związku z art. 58 ustawy z dnia
7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256,poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co nastepuje:

§ 1. W załączniku nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie
utworzenia Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego w Trzebieniu wprowadza się następujące zmiany:
1) Zmienia się treść § 10 ust. 8 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:
„§ 10.8 Dyrektor zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał, o których mowa w § 11 ust. 5, niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący
zespół oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę
w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego zespół.
Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.”
2) Zmienia się treść § 14 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:
„ § 14 1. Dyrektor zespołu, na wniosek poszczególnych organów zespołu, udziela im pomocy organizacyjnej oraz
zapewnia obsługę administracyjną.
2. Dyrektor zespołu w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania placówki oraz efektywnego rozwiązywania
jej problemów, może za zgodą poszczególnych organów zespołu, organizować spotkania z ich
przedstawicielami.
3. Organy zespołu porozumiewają się poprzez:
1) posiedzenia rady pedagogicznej,
2) księgę zarządzeń wewnętrznych,
3) ogłoszenia na tablicach informacyjnych,
4) zebrania klasowe i zebrania rady rodziców,
5) ogólne zebrania wszystkich organów zespołu.
4. Wnioski i opinie organów zespołu są rozpatrywane na najbliższych posiedzeniach plenarnych
zainteresowanych organów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach wymagających podjęcia szybkiej
decyzji w terminie 7 dni.
5. Wszystkie organa zespołu mają prawo do swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich
kompetencji.
6. Rozwiązywanie konfliktów pomiędzy nauczycielem a uczniem:
1) w sprawach konfliktowych postępowanie wyjaśniające prowadzi dyrektor,
2) decyzja dyrektora jest ostateczna.
7. W razie konfliktu między nauczycielami postępowanie prowadzi dyrektor zespołu.
8. Konflikty pomiędzy rodzicami a innymi organami zespołu po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego
w postępowaniu pierwszej instancji prowadzi dyrektor zespołu. W przypadkach spornych przysługuje prawo
wniesienia w ciągu 14 dni odwołania do organu prowadzącego zespół.”
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3) Zmienia się treść § 18 ust. 2 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści: „§ 18.2 W przypadku
nieobecności dziecka w przedszkolu zwrotowi podlega opłata:
1) z tytułu dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu pod warunkiem
wcześniejszego zgłoszenia faktu nieobecności przez rodziców bądź opiekunów prawnych w danym dniu
najpóźniej do godziny 800 .
2) z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu za każdą godzinę nieobecności opłaconą przez rodziców wg stawki
określonej uchwałą Rady Gminy Bolesławiec.”
4) Zmienia się § 24 poprzez nadanie mu nowego brzmienia o treści:
„§ 24 1. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 6 lat do momentu
ukończenia klasy VI, a do przedszkola dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor zespołu może przyjąć do przedszkola dziecko, które
ukończyło 2,5 roku.
3. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem
przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego
w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.
4. Przedszkole dokonuje zapisów dzieci do rocznego przygotowania przedszkolnego z półrocznym
wyprzedzeniem. Przy wpisie należy przedstawić przewidziane przepisami dokumenty.
5. Usprawiedliwienia nieobecności ucznia dokonują rodzice lub opiekunowie w formie pisemnego oświadczenia
w zeszycie kontaktów z rodzicami. Uczeń jest zobowiązany przedłożyć usprawiedliwienie wychowawcy klasy
w dniu stawienia się na zajęcia.”
5) Wykreśla się § 69 ust. 3.
6) Wykreśla się § 72.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bolesławiec.
§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr X/59/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 26 października 2011 roku zmieniająca
Uchwałę Nr VIII/39/11 Rady Gminy Bolesławiec z dnia 6 lipca 2011 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno
– Przedszkolnego w Trzebieniu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Jan Durda
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