
1 

 

                                                                                       

 
                                              

 

Uchwała nr 14/2020 

Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 3 Niezapominajka 

 z dnia  15.09.2020 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w  Statucie Przedszkola nr 3 Niezapominajka                               

w Świebodzicach 

 

Podstawa prawna: 

1. art. 72 ust. 1   Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.                       

z 2020 r. poz. 910)  w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                                        

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 ( Dz. U z 2020 r. poz. 410     

z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                     

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz. U. z 2020 r. 

poz. 493 z późn. zm.) 

2.  art. 80 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 82 ust. 2 orz art.98 ust.1 pkt 16  Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U.z 2020 r. poz. 910) 

  

§ 1.  Z dniem 15.09.2020 r. w statucie Przedszkola nr 3 Niezapominajka w Świebodzicach 

wprowadza się zmianę polegającą na czasowym wprowadzeniu do statutu następujących 

zmian : 

  

1. w rozdziale II  § 4 dodaje się ust 28, który brzmi :  „W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań przedszkola odbywa 

się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość.” 

2. w rozdziale III  § 11 ust 10 po pkt 2  dodaje się pkt 2a, który brzmi : „W okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                         

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,wspólpraca                          

z poradniami i innymi instytucjami powinna odbywać się w drodze konsultacji                        

i przekazywania materiałów w formie elektronicznej.” 

 

3. w rozdziale IV  § 57 dodaje się ust 7, który brzmi: „W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,czynności organów przedszkola mogą 

być realizowane przy pomocy środków porozumiewania się na odległość,                               

a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie 
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obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalana w formie 

np. protokołu.” 

4. w rozdziale V  § 66 dodaje się ust 5, który brzmi :  

1) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                      

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

organizację pracy przedszkola, w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, 

organizuje się w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczani                                     

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, chyba że przedszkole 

funkcjonuje w normalnej formie. 

2) Dyrektor i nauczyciele  pozostają do dyspozycji rodziców w ustalonych  godzinach 

i podanych do ogólnej wiadomości. 

3) Nauczyciele do kontaktu z rodzicami/ prawnymi opiekunami używają: 

a) strony internetowej przedszkola, 

b) poczty elektronicznej, 

c) telefonu 

d) platformy TEAMS. 

4) Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem 

     rodziców/ opiekunów prawnych . 

5) Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz    

     zróżnicowane. 

5. w rozdziale VI  dodaje się po § 76  § 76 a, który brzmi: 

ust. 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja 

zadań nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola odbywa się poprzez  

organizację zajęć  z wykorzystaniem metod porozumiewania się na odległość. 

ust.2. Wszyscy pracownicy przedszkola, a nauczyciele w szczególności , zobowiązani 

są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci. 

ust.3.Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, 

wychowankowie oraz rodzice/ opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

6. w rozdziale VI  § 81 dodaje się ust.6, który brzmi: Monitorowanie postępów dzieci 

odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji o postępach ich rodzicom / 

opiekunom prawnym drogą elektroniczną ( e – mail), telefoniczną lub za pomocą 

platformy TEAMS regularnie i terminowo z zachowaniem poufności. 

7. w rozdziale VII  § 93 dodaje się ust.10, który brzmi: W okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wychowanek ma prawo do edukacji 

przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach 

prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora 

Sanitarnego. 
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8.  w rozdziale V  § 73 ust.1 który otrzymuje brzmienie: Opłata za pobyt i wyżywienie 

dziecka w przedszkolu naliczana jest ”z dołu”, płatna do 15 dnia kolejnego miesiąca 

na wskazany przedszkolny rachunek.  

9. w  § 73 po ust.1 dodaje się ust.1 a, który brzmi: Opłata za pobyt w przedszkolu 

naliczana jest na podstawie procedury Elektronicznego systemu ewidencji czasu 

pobytu dziecka w przedszkolu. 

10.   w  § 73 skreśla się ust. 4 i ust.5 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 15.09.2020 r.  

 

 

  

 

 

                                                                                         Beata Gil 

(podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej) 

 

 


