
Załącznik nr 1 do uchwały nr 55 ./2020/21 
 
Do statutu Przedszkola nr 16 wprowadza się zmiany: 
 

1. W rozdziale 6 „Organizacja pracy przedszkola” § 16 dodaje się ustępy np. od 6 do 11 
w brzmieniu: 

 
6. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 
oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 
zdrowie dzieci. 
 
7. Zgoda i opinia ww. organów mogą być wydane także ustnie, telefonicznie, za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności.  
 
8. Treść zgody lub opinii powinna być utrwalona w formie protokołu, notatki, adnotacji lub w 
inny sposób. 

 

9. O zawieszeniu zajęć, odpowiednio organ prowadzący lub dyrektor przedszkola lub szkoły 
podstawowej albo osoba kierująca daną inną formą wychowania przedszkolnego 
zawiadamiają organ sprawujący nadzór pedagogiczny.” 
 

10 . Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane będą z 
wykorzystaniem:                                                                                                                                          
a) materiałów i funkcjonalnych, zintegrowanych platform edukacyjnych udostępnionych 
i rekomendowanych przez MEN,  
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  
i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, 
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
d) platform edukacyjnych oraz innych materiałów wskazanych przez nauczyciela, w tym: kart 
pracy, zestawów ćwiczeń, filmików itp 

11 Komunikacja nauczyciel – uczeń/dziecko lub nauczyciel - rodzic odbywać się będzie: 
a) za pośrednictwem Fecebooka oraz strony Internetowej przedszkola, 
b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 
c) drogą mailową lub na zamkniętej grupie Faceeboka, Massengera lub innych 
komunikatorów założonych na potrzeby edukacji zdalnej,  
d) poprzez aplikacje umożliwiające przeprowadzenie videokonferencji. 

8. Nauczanie zdalne odbywać się powinno zgodnie z obowiązującym planem zajęć. 

9. Nauczyciele powinni realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego,  
z możliwością jej modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form pracy nauki na odległość. 

10. Nauczyciele planując zajęci powinni uwzględnić przepisy BHP oraz potrzeby             
i ograniczenia psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego. 

 
 

 


