
UCHWALA NR XX/164/16
RADY GMINY SLAWNO

z dnia 20 kwietnia 2016 r.

/ink-iliaj:jc:i uchwale^ w sprawie utworzenia punktu przedszkolnego w Gminie Slawno.

Na podstawie art. 14a ust. la ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemic oswiaty ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2156;
zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045 i poz. 1418, poz. 1628 oraz z 2016 r. poz. 35, poz. 64 i
poz. 195), art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446)
oraz rozporz^dzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie rodzajow innych form
wychowania przedszkolnego, warunkow tworzenia i organizewania tych form oraz sposobu ich dzialania (Dz. U.
Nr 161, poz. 1080 oraz z 201 Ir. Nr 143, poz. 839 ) Rada Gminy Slawno uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale Nr XLVI/329/14 Rady Gminy Slawno z dnia 18 czerwca 2014 r., w sprawie utworzenia
Punktu Przedszkolnego w Gminie Slawno ( Dz. Urz. Woj. Lodz.z 2014r. poz.2894) w zal^czniku wprowadza si?
zmian? w § 4 , ktory otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1. W Punkcie tworzy si? jedna^ grup? przedszkoln^ , ktora nie moze przekroczyc 25 wychowankow.

2. Do Punktu Przedszkolnego przyjmowane 53 dzieci w wieku 3-5 lat.

3. Dziecko, ktore ukonczyto 2,5 roku a nie ukonczylo 3 roku zycia moze ucz?szczac do punktu, jesli 53
wolne miejsca, a dziecko jest samodzielne.

4. Punkt przedszkolny prowadzi nabor dzieci w oparciu o zasad? powszechnej dost?pnosci i
kryteriow zawartych w art. 20c.ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz. U. z
2015 r. poz. 2156; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 7, z 2015 r. poz. 357, poz. 1045 i poz. 1418, poz. 1629 oraz z
2016 r. poz. 35 i poz. 64, poz. 195), oraz Uchwale Nr IV/26/15 Rady Gminy Slawno z dnia 29 stycznia
2015r. w sprawie ustalenia kryteriow wraz z liczb^ punktow w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych
oddzialow przedszkolnych w szkolach podstawowych oraz publicznych innych form wychowania
przedszkolnego prowadzonych przez Gmin? Slawno (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2015 r. poz. 762, poz. 1858)".

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Wqjtowi Gminy Slawno.

§3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku Urz?dowym Wojewodztwa
Lodzkiego.

Przewodnicza_cy Rady Gminy
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