UCHWAŁA RADY PEDAGOGICZNEJ NR 4/2020/2021
Z DNIA 11.09.2020 R.
W SPRAWIE W ZMIAN W STATUCIE PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U z 2020 r. poz. 910
ze zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego
ograniczenia

funkcjonowania

przeciwdziałaniem

i

jednostek

zwalczaniem

systemu

COVID-19

(Dz.

oświaty
U.

z

w
2020

związku
r.

poz.

z

zapobieganiem,

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.):
§1
Z dniem 11 września w statucie Przedszkola nr 3 wprowadza się zmianę polegającą na czasowym
wprowadzeniu do statutu zmian określonych w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Przedszkola nr 3
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2020/2021 z dnia 11 września 2020r.
1. Art. 98 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie celów i zadań przedszkola wynikających z przepisów
prawa

oraz

sposób

ich

wykonywania,

w

tym

w

zakresie

udzielania

pomocy

psychologiczno-pedagogicznej, organizowania opieki nad uczniami niepełnosprawnymi,
umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,
językowej i religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji
i ochrony zdrowia.
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. Art. 98 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie organów przedszkola oraz ich szczegółowych
kompetencji, a także szczegółowych warunków współdziałania organów przedszkola
oraz sposobu rozwiązywania sporów między nimi.
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 obiegowym. Treść podjętej
w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie, np. protokołu.
3. Art. 98 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie organizacji pracy przedszkola.


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 nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia
na odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie.



Nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w godzinach od 6.30 do 17.00 a dyrektor
w godzinach od 8.00 do 16.00



Nauczyciele do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola, poczty
elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi dzieci
również telefonicznie.



Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem rodziców/opiekunów
prawnych.



Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane.

4. Art. 98 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola,
w tym także zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wychowankom w czasie
zajęć organizowanych przez przedszkole, a także sposobu i formy wykonywania tych zadań

oraz dostosowania ich do wieku i potrzeb wychowanków oraz warunków środowiskowych
przedszkola.


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.


Wszyscy

pracownicy

przedszkola,

a

nauczyciele

w

szczególności,

zobowiązani

są do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci.


Jeżeli

przedszkole

funkcjonuje

w

normalnym

trybie,

pracownicy,

wychowankowie

oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania zaleceń
Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.
5. Art. 98 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie szczegółowych warunków i sposobów oceniania uczniów.
Monitorowanie postępów dziecka odbywa się na bieżąco w formie przekazywania informacji
o postępach ich rodzicom/opiekunom prawnym drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną
regularnie i terminowo z zachowaniem poufności.
6. Art. 98 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie praw i obowiązków wychowanków, w tym przypadków,
w których wychowanek może zostać skreślony z listy, a także trybu składania skarg
w przypadku naruszenia praw wychowanka.
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.
7. Art. 98 ust. 1 pkt 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 910 z późn.zm.) – w zakresie form opieki i pomocy wychowankom, którym z przyczyn
rozwojowych, rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.
W razie potrzeby dzieciom wypożyczany jest sprzęt elektroniczny niezbędny do kontynuowania
nauki w domu na podstawie umowy użyczenia podpisywanej z rodzicem/opiekunem prawnym.
8. Art. 98 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz.

910

z

późn.zm.)

–

w

zakresie

organizacji

współdziałania

z

poradniami

psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny,
dzieci i młodzieży.
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpraca z poradniami i innymi
instytucjami powinna odbywać się w drodze konsultacji i przekazywania materiałów w formie
elektronicznej.

