UCHWAŁA NR XIV/112/19

Rady Miejskiej Polanowie
z dnia 30 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie

oraz nadania

jego statutu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm .) oraz art. 8 ust. 1 pkt. 1, ust. 2 i art. 11 ust. 1 i
2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2019 r. poz .
409) uchwala się, co następuje:

(

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XL/216/17 Rady Miejskiej Polanowie z dnia 27 czerwca 2017 r.
w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Polanowie oraz nadania jego statutu (Dz.Urz.
Województwa Zachodniopomorskiego
poz.3314) w ten sposób, że statucie Żłobka
Gminnego w Polanowie stanowiącym załącznik to zmienianej uchwały wprowadza się
następujące zmiany :
1} w§ 7 po punkcie 5 dopisuje się kolejne punkty od 6 do 9 do w brzmieniu:

6} rodzice/prawni opiekunowie mogą uczestniczyć w zajęciach:
a) w zajęciach adaptacyjnych,
b) w zajęciach otwartych,
c) imprezach i uroczystościach okolicznościowych,
d) spotkaniach grupy i zebraniach ogólnych,
7) zajęcia otwarte organizowane są co najmniej raz w roku, w terminie ustalonym przez
dyrektora Żłobka,
8) terminy zajęć o których mowa w ust.6 będą wywieszane na tablicy ogłoszeń oraz
zamieszczone na stronie internetowej placówki,
9} rodzic/prawny opiekun biorący udział w zajęciach zobowiązany jest do stosowania się do
zaleceń personelu w trakcie prowadzonych zajęć";
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2) po§ 7 dopisuje się kolejny§ 8 w brzmieniu:
„§ 8. Zasady udziału i współpracy rodziców:

1) w Żłobku może zostać utworzona rada rodziców, wybierana przez głosowanie jawne na
ogólnym zebraniu rodziców,
2} rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze
statutem Żłobka ".
§ 2. W pozostałym zakresie uchwałę pozostawia się bez zmian.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym

Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2019r.

