UCHWAŁA NR 245/XXX/14
RADY GMINY STARA BIAŁA
z dnia 29 maja 2014 r.
w sprawie zmian w Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2013 r.
poz. 594 z późn. zm. ) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 ust. 3 i ust. 5, art. 58 ust. 1 i 6 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 7 września
1991 r. o systemie oświaty (tj.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W Statucie Przedszkola w Nowych Proboszczewicach stanowiącym Załącznik Nr 2 do Uchwały
Nr 233/XXIX/14 Rady Gminy Stara Biała z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Nowych
Proboszczewicach, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 22.04.2014 r.
poz. 4237, § 40 ust. 3 otrzymuje brzmienie :
„3. Rekrutację dzieci do przedszkola na rok szkolny 2014/2015 przeprowadzi pełnomocnik ustanowiony
przez Wójta Gminy, według następującego harmonogramu:
1) od 1 do 30 września 2014 r. wydawanie i przyjmowanie od rodziców (prawnych opiekunów) wniosków
o przyjęcie dziecka do przedszkola;
2) od 1 do 15 października 2014 r. rozpatrzenie złożonych wniosków;
3) od 16 do 31 października 2014 r. wywieszenie w miejscu ogólnie dostępnym imiennych list dzieci
przyjętych do przedszkola, imiennych list dzieci, które nie zostały przyjęte i znajdują się na liście
oczekujących.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Jan Wrześniewski
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UZASADNIENIE
Przewidywany termin zakończenia inwestycji (budowy przedszkola) to 30 październik 2014 r.
Rozpoczęcie funkcjonowania przedszkola przewiduje się na styczeń 2015 r.
W związku z powyższym wskazane jest przesunąć w czasie termin rekrutacji dzieci w pierwszym roku
funkcjonowania przedszkola.
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