
Załącznik do uchwały RP 

z dn. 01.09.2022r. 

 

Zmiany w Statucie 

Przedszkola Gminnego w Niebocku 

z dnia 1 września 2022 r. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. z 2022 r., poz.1116). 

Na podstawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty z dnia 12 maja 2022 r.  

w Statucie Przedszkola Gminnego w Niebocku wprowadza się następujące zmiany: 

W § 80 dodaje się ust. 2  - 7 w brzmieniu: 

„2. Zajęcia w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym 

terenie: 

1) Zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) Temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia 

z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3) Zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) Nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż określone w pkt 1-3. 

3. W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 2, na okres powyżej dwóch dni 

dyrektor organizuje dla uczniów zajęcia z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na 

odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

4. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, 

w tym technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do 

realizacji tych zajęć: 

1) sprawdzone materiały edukacyjne i strony internetowe, 

2) e-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line, 



3) zdjęcia, filmiki, materiały, zadania propozycje pracy wysyłane codziennie przez 

nauczycieli, 

4) materiały prezentowane w programach publicznej telewizji i radiofonii. 

5. Sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji 

tych zajęć: 

1) poprzez stronę internetową szkoły, 

 2) dziennik elektroniczny, 

3) grupę na komunikatorze Messenger lub Facebook po uzgodnieniu tej strony z rodzicami. 

6. Dopuszcza się inne formy kontaktu, ale po wyrażeniu zgody przez nauczyciela. 

7. Warunki bezpiecznego uczestnictwa dzieci w tych zajęciach: 

 1) Nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnymuwzględnieniem: 

              a) równomiernego obciążenia dzieci w poszczególnych dniach tygodnia, 

              b) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

              c) możliwości psychofizycznych dzieci do podejmowania intensywnego wysiłku 

umysłowego w ciągu dnia. 

          2) Nauczyciel każdego dnia prowadzi zajęcia, które trwają ok. 30 minut. Ponadto  

wysyła zadania do samodzielnego wykonania; 

         3) Nauczyciel pozostaje do dyspozycji dzieci i odpowiada na pytania rodziców poprzez 

komunikatory każdego dnia, w którym odbywają się zajęcia w godzinach od 8.00 do 16.00; 

         4) Rodzic/opiekun prawny  dziecka po wykonaniu zadania powinien przesłać informację 

zwrotną do nauczyciela w formie krótkiej notatki jak dziecko poradziło sobie  

z zadaniem (np. z czym miało trudność, zdjęcia). Na tej podstawie nauczyciel wpisuje 

obecność dziecka na zajęciach;  

        5) Nauczyciel ma obowiązek archiwizować przesyłane materiały i prace dzieci do 

zakończenia danego roku szkolnego; 

6) Dziecko za swoją pracę jest nagradzane pochwałami i od czasu do czasu drobnymi 

nagrodami lub dyplomami; 

        7) Praca nauczycieli jest dokumentowana w formie sprawozdań miesięcznych na 

podstawie przesłanych dzieciom materiałów. 

 

  


