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Uchwała nr 8/2018
Rady Pedagogicznej Miejskiego Nr 14
z dnia 11.09.2018
w sprawie zmian w statucie
Na podstawie art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.
U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
W Statucie Przedszkola miejskiego nr 14 w Łodzi wprowadza się następujące zmiany:
§ 5 pkt 5 ust.4 porad i konsultacji Otrzymuje brzmienie:
Na terenie przedszkola odbywają się porady i konsultacje dla dzieci zdrowych i z cukrzycą

§ 5 dopisuje się pkt 11
Dzieci z cukrzycą typu I na czas pobytu w przedszkolu mają zapewnioną opiekę
pielęgniarki i dietetyka.
§ 6 pkt 1 dopisuje się ust.1
1) Przedszkole zapewnia opiekę dzieciom z cukrzycą oraz wymagającym specjalistycznej
diety żywieniowej.
§ 11 otrzymuje brzmienie
Przedszkole zapewnia dziecku:
1. Bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godz. od 8.00 do 13.00.
2. Odpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wykraczające poza czas o którym mowa
w pkt. 1 tj. w godz. 6.00-7.00 i 13.00-17.00
3. Odpłatne wyżywienie – zgodnie z oświadczeniem Rodziców, na zasadach określonych w §
18 Statutu.
4. Dyrektor powierza każdy oddział opiece dwóch lub trzech nauczycieli, zależnie od czasu
pracy oddziału.
5. W oddziale dzieci młodszych dyrektor zatrudnia pomoc nauczyciela.
6. Nauczyciel w czasie pełnienia swoich obowiązków odpowiedzialny jest za:
1) zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;
2) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:
3) w czasie godzin pracy nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki,
a w razie konieczności opuszczenia stanowiska pracy zobowiązany jest zapewnić
nadzór innej osoby upoważnionej do tego,
4) nauczyciel, przed przystąpieniem do zajęć, zobowiązany jest do sprawdzenia
pomieszczeń lub terenu, a ewentualne zagrożenia powinien usunąć w miarę
możliwości lub zgłosić je dyrektorowi przedszkola,

5) w czasie zajęć gimnastycznych i zabaw ruchowych nauczyciel zobowiązany jest do
używania sprzętu i pomocy, których stan techniczny nie zagraża bezpieczeństwu
dzieci oraz dostosowany jest do ich wieku i możliwości,
6) w czasie zajęć i zabaw na terenie ogrodzonym należącym do przedszkola każdy
nauczyciel odpowiada za dzieci swojego oddziału, a do opieki nad dziećmi
najmłodszymi przydzielana jest osoba pełniąca obowiązki pomocy nauczyciela.
7. Szczegółowe zasady organizacji spacerów i wycieczek w przedszkolu określa regulamin.

§2
Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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