
Przedszkole Samorz�dowe Nr 6 
w Sandomierzu 

 
Dane adresowe: 
Przedszkole Samorz�dowe Nr 6  
ul. Tadeusza Króla 3 
27-600 Sandomierz  
 
Tel.: 0-15 832 47 56 
Strona www.sandomierz..pl/ przed 6  
e-mail: przed6 @um.sandomierz.pl 
 
Status prawny:  
Jednostka organizacyjna Gminy Sandomierz  nieposiadaj�ca osobowo�ci prawnej. 
Regon: 292  431 133 
NIP:864-17-64-534 
 
Kierownictwo: 
Magdalena St�pie� – dyrektor od 2006 r. 
Wykształcenie wy�sze pedagogiczne  
Tel.słu�bowy- 0-15 832 47 56 
 
Podstawy prawne, tryb i przedmiot działalno�ci, organizacja: 
• Ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991r. o systemie o�wiaty (Tekst jednolity: 
             Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 z pó�niejszymi zmianami).. 
• Statut  (zał�cznik nr 1) 
 
Sposoby przyjmowania załatwiania spraw: 
Godziny pracy Przedszkola od poniedziałku do pi�tku od godz.6.30 do 16.00  
Dyrektor przedszkola prowadzi:    
� Zapisy  dzieci do przedszkola zgodnie z obowi�zuj�cymi terminami na podstawie  karty 

zgłoszenia dziecka do przedszkola. Rekrutacja dzieci odbywa si� na podstawie 
„Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkola” 

� Wszelkie sprawy dotycz�ce organizacji pracy przedszkola, wniosków i skarg. 
Załatwianie spraw wychowawczych: nauczycielki grup udzielaj� informacji rodzicom lub  
prawnym opiekunom dziecka  o  zachowaniu, osi�gni�ciach i problemach wychowawczych. 
Przyjmowanie i załatwianie spraw oparte jest na kodeksie post�powania administracyjnego,  
a udost�pniane na wniosek, zgodnie z przepisami.  
 
Maj�tek publiczny-struktura własno�ciowa: własno�� komunalna Gminy Sandomierz  
W zarz�dzeni przedszkola – nieruchomo��: 

• Grunty- 6430 m² 
• Powierzchnia u�ytkowa - 841 m² 
• Kubatura - 3085m³ 
 

Rejestry, ewidencje i archiwa: 
-rejestr druków �cisłego zarachowania( legitymacje ubezpieczeniowe) 
-rejestr za�wiadcze� zwi�zanych z awansem zawodowym nauczyciela 
-rejestr wypadków pracowników i dzieci 
- ksi�g� ewidencji dzieci 6 letnich spełniaj�cych obowi�zek szkolny  



-ewidencja czasu pracy 
-ewidencja akt osobowych 
-dzienniki zaj��  
-dzienniki zaj�� dodatkowych 
- ksi�g� protokołów rady pedagogicznej, 
-ewidencj�  zatrudnionych pracowników  
Udost�pnianie danych na wniosek kontroluj�cego, zainteresowanej osoby, organu 
prowadz�cego przedszkole, przy uwzgl�dnieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
Rekrutacja na wolne stanowiska pracy: 
Na  nauczyciela prowadzona jest na podstawie ustawy z 7 .09.1991r. o systemie o�wiaty  oraz 
ustawy z 1982 r. Karty Nauczyciela. 
Pracownika administracyjno-obsługowego na podstawie ustawy z 2 .08.2005 r. (Dz. U. 146 
poz.1222) 
Aktualnie brak wolnych miejsc pracy  
 
Opracowała: 
Magdalena St�pie� 
Dyrektor Przedszkola 
 
 
 
 
 


