
Przedszkole Samorz�dowe Nr 5 
w Sandomierzu 

 
 
 
Dane adresowe: 
Przedszkole Samorz�dowe Nr 5  
ul. Portowa 28 
27-600 Sandomierz 
 
tel. fax. 015 832 39 23 
strona. www.// www.sandomierz.pl/przed5 
e-mail: przed5@um.sandomierz.pl 
 
Statut prawny: jednostka organizacyjna Gminy Sandomierza nieposiadaj�ca 
osobowo�ci prawnej. 
Regon: 292431162 
NIP: 864-17-64-528 
 
Kierownictwo : 
Dyrektor - Natalia Lipiec  od 1.09.1996 r. 
wykształcenie wy�sze pedagogiczne 
tel. słu�bowy: 015 832 39 23 
 
Podstawy prawne, tryb i przedmiot działalno�ci, organizacja: 

• Ustawa o systemie o�wiaty z dnia  7 wrze�nia 1991 r.  (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572  z pó�niejszymi zmianami). 

• Statut Przedszkola Samorz�dowego Nr 5 w Sandomierzu /zał�cznik/. 
 
Sposoby przyjmowania i załatwienia spraw: 
 
Godziny pracy przedszkola: od godz. 6,30 do godz.16,30  -  zgodnie 
z zatwierdzonym projektem organizacyjnym. 
Przyjmowanie interesantów  i załatwianie spraw oparte jest na kodeksie 
post�powania administracyjnego a udost�pniane na wniosek zgodnie  
z przepisami prawa w godzinach pracy przedszkola. 
Kontakty   z  rodzicami: zaj�cia otwarte, uroczysto�ci, imprezy przedszkolne, 
mi�dzyprzedszkolne i �rodowiskowe, zebrania ogólne i grupowe, spotkania 
indywidualne. 
Zapisy do przedszkola zgodnie z obowi�zuj�cymi terminami na podstawie: 
Regulaminu rekrutacji dzieci do przedszkoli  w Sandomierzu. 
 
 
Maj�tek publiczny-struktura własno�ciowa:  
własno�� komunalna Gminy Sandomierz 
w zarz�dzie przedszkola – nieruchomo�ci: 

• powierzchnia u�ytkowa gruntu - 6796 m², 
• powierzchnia u�ytkowa budynku - 841m², 
• kubatura -3085m³, 

 



 
Rejestry, ewidencje i archiwa: 

• ksi�ga ewidencji dzieci 6-letnich, 
• ewidencja czasu pracy, 
• rejestr legitymacji ubezpieczeniowych, 
• ewidencja aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego, 
• rejestr pracowników, 
• ewidencja zasobu bibliotecznego, 
• rejestr wypadków pracowników i dzieci, 
• rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych. 

 
Udost�pnienie danych na wniosek organu nadzoruj�cego, kontroluj�cego osoby 
zainteresowanej, przy uwzgl�dnieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
Rekrutacja na wolne stanowiska pracy: 

• nauczyciela prowadzona jest na podstawie ustawy z 7.09.1991 r. o systemie 
o�wiaty (Dz. U. Nr 95 z 1991r. z pó�niejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 
26 stycznia 1982 r. Karty Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. wraz z 
pó�niejszymi zmianami), 

• pracownika administracyjno-obsługowego na podstawie rozporz�dzenia Rady 
Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i 
wymaga� kwalifikacyjnych pracowników samorz�dowych zatrudnionych w 
jednostkach organizacyjnych jednostek samorz�du terytorialnego / Dz. U. nr 
146 /. 

 
Aktualnie brak wolnych stanowisk pracy. 
 
      Opracowała: 
Dyrektor Przedszkola 
    Lipiec Natalia 
 


