
Przedszkole Samorz�dowe Nr 7  
w Sandomierzu 

 
 
 

Dane adresowe: 
Przedszkole Samorz�dowe Nr 7 
ul. Armii Krajowej 5 
27-600 Sandomierz 
 
Tel.: 0-15 832 47 62 
 
Strona www :   www.sandomierz.pl/przed7 
e-mail:              przed7@um.sandomierz.pl 
 
Status prawny: 
Regon: 292431156 
NIP: 864-17-64-540 
 
Kierownictwo: 
El�bieta Grz�dkowska-dyrektor od 2001 roku 
Wykształcenie wy�sze pedagogiczne 
Tel. słu�bowy:  0-15 832-47-62 
 
Podstawa prawna, tryb i przedmiot działalno�ci, organizacja: 
Ustawa z dnia 7 wrze�nia 1991 r. o systemie o�wiaty(DZ. U. z 2004 r Nr 256, poz. 
2572  
z pó�. zm.) 
Statut Przedszkola Samorz�dowego Nr 7 – zał�cznik. 
 
Sposób przyjmowania i załatwiania spraw: 
Przedszkole działa przez cały rok. Funkcjonuje zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji na dany rok szkolny, od godziny 630 do godz. 1600, w dni robocze od 
poniedziałku do pi�tku. W przypadku zmniejszonej liczby dzieci w przedszkolu 
organizowany jest dy�ur. 
Przyjmowanie dzieci do przedszkola odbywa si� na zasadzie pełnej dost�pno�ci, na 
podstawie karty zgłoszenia dziecka do przedszkola. Terminy, zasady przyj�cia dzieci 
do przedszkola okre�la Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkola. 
Kontakty z rodzicami: zebrania ogólne i grupowe, zaj�cia otwarte, uroczysto�ci, 
imprezy przedszkolne, mi�dzyprzedszkolne, �rodowiskowe, spotkania indywidualne. 
Przyjmowanie i załatwianie spraw zgodnie z kodeksem post�powania 
administracyjnego, udost�pniane na wniosek zgodnie z przepisami prawa w 
godzinach pracy Przedszkola. 
 
Maj�tek publiczny- struktura własno�ciowa: 
Własno�� komunalna Gminy Sandomierz w zarz�dzie Przedszkola – nieruchomo�ci 
Grunty, powierzchnia: 5581m2 
Powierzchnia zabudowy :544,08m2 
Powierzchnia u�ytkowa: 912,76m2 
Kubatura: 3774,13m3 



Rejestry, ewidencja i archiwa: 
Rejestr dzieci 6 letnich 
Rejestr pracowników pedagogicznych 
Rejestr pracowników administracji i obsługi 
Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych 
Rejestr wypadków dzieci 
Rejestr druków �cisłego zarachowania (legitymacje ubezpieczeniowe) 
Rejestr za�wiadcze� zwi�zanych z awansem zawodowym nauczycieli 
Rejestr spraw bie��cych (pisma przychodz�ce i wychodz�ce) 
Ewidencja czasu pracy 
Teczki akt osobowych pracowników 
Udost�pnianie danych na wniosek kontroluj�cego, zainteresowanej osoby, organu 
prowadz�cego przedszkole, organu nadzoruj�cego przedszkole – przy 
uwzgl�dnieniu ustawy o ochronie danych osobowych. 
 
Rekrutacja na wolne stanowiska pracy: 
Nauczyciele – zgodnie i na podstawie Ustawy z dnia 7 wrze�nia 1991r o systemie 
o�wiaty, Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r Karta nauczyciela 
Pracownicy administracji i obsługi- na podstawie Rozporz�dzenia Rady ministrów z 
dnia  
2 sierpnia 2005r w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorz�dowych 
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorz�du terytorialnego 
 (Dz.U.Nr 146, poz. 1222) 
Aktualnie brak wolnych miejsc pracy. 
 
Opracowała: 
El�bieta Grz�dkowska 
Dyrektor Przedszkola 
 


