
Załącznik Nr 1  
 
do uchwały nr 1/2022 rady pedagogicznej 
Przedszkola Publicznego  Nr 9 w Szczecinie 
z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie zmian 
w statucie przedszkola. 
 

 

 
 

1. Dodaje się zapis w brzmieniu: 

„Podstawa prawna. 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U z 
2020r. poz. 910 ze zm.) 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 
1327) 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w 
sprawie Zasad techniki prawodawczej (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 283) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w 
sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy 
programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 
z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 
kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w 
sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkolu 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 649). 

7. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w 
sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej 
w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2017r. Poz. 
1591) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku 
w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych 
przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz. 155 z późn. zm.) 



9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, 
poz. 526 z późn. zm.,) 

10. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016r. 
poz. 1379 z późn. zm.) 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017r. w 
sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 
młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017r. poz 1578) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 roku 
w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017 poz. 1611) 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 roku 
w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i 
placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i 
opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1170 z 
późn. zm.). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 
2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach  i placówkach (t.j.: Dz. U. z 2020r. poz. 1166 z późn. zm.). 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2020r. w 
sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. 
U. z 2020r. poz. 1389).” 

2. dodaje się § 5b w brzmieniu: 

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia 
zajęć np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia 
wychowanków i pracowników, realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez 
organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość”. 
  

3. W § 43 w ust. 1 dodaje się § 39a  w brzmieniu: 

„W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, zawieszenia 
zajęć np. z powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia 
wychowanków  i pracowników, organizację pracy przedszkola, w tym zajęć 
rewalidacyjnych oraz udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 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”. 
  
 



4. w § 49 ust. 1  dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„Nauczyciel jest zobowiązany zapewnić wychowankom bezpieczeństwa w sieci 
podczas pracy zdalnej.” 
  

5. dodaje się § 12a w brzmieniu: 

„Na czas pracy zdalnej Dyrektor przedszkola w porozumieniu z nauczycielami: 
1)     przekazuje wychowankom za pośrednictwem rodzicom/opiekunów 

prawnych  i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w 
okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania; 

2)     ustala tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w 
poszczególnych grupach przedszkolnych uwzględniając w szczególności: 

a)      równomierne obciążenie dzieci w poszczególnych dniach tygodnia; 
b)     zróżnicowanie zajęć w każdym dniu; 
c)      możliwości psychofizyczne dzieci; 

3)     ustala, we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów 
dzieci oraz formę przekazywania informacji o postępach rodzicom/ opiekunom 
prawnym; 

4)     ustala sposób dokumentowania realizacji zadań z wykorzystaniem metod i 
technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań; 

5)     wskazuje, we współpracy z nauczycielami, źródła i materiały niezbędne do 
realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których dzieci lub 
rodzice mogą korzystać; 

6)     zapewnia każdemu rodzicowi możliwość konsultacji z nauczycielem 
prowadzącym zajęcia oraz przekazuje im informację o formie i terminach tych 
konsultacji; 

7)     ustala z nauczycielami potrzebę modyfikacji odpowiednio zestawu programów 
wychowania przedszkolnego”. 

  

6. dodaje się § 22a w brzmieniu: 

1.„Na czas pracy zdalnej zebrania Rady Pedagogicznej mogą być realizowane przy 
pomocy środków porozumiewania się na odległość.” 
2. „W wyjątkowych sytuacjach ograniczenia funkcjonowania przedszkola, np. z 
powodu zagrożenia epidemicznego, dla bezpieczeństwa zdrowia pracowników, 
dopuszcza się w trybie obiegowym lub zdalne podejmowanie uchwał i innych decyzji 
przez Radę Pedagogiczną, bez konieczności fizycznego zbierania się rady”. 
  

7.  dodaje się § 51a w brzmieniu: 

„Nauczyciele w trakcie trwania pracy zdalnej związanej z czasowym ograniczeniem 
funkcjonowania przedszkola: 

1)     jednoznacznie określają za pomocą, jakich narzędzi zdalnych będą 
realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego; 

2)     ustalają sposób komunikowania się rodzicami/opiekunami prawnymi, 
możliwościami przekazywania materiałów; 



3)     zgłaszają brak odpowiedniego sprzętu (komputera, laptopa z podłączeniem 
do Internetu), z którego nauczyciel mógłby skorzystać w domu lub nie 
posiadania warunków do realizacji nauczania w warunkach domowych; 

4)      prowadzą zdalne nauczanie zgodnie z planem zajęć; 
5)     prowadzą zajęcia edukacyjne, zgodnie z przydzielonym wymiarem godzin, z 

zastosowaniem narzędzi informatycznych, wcześniej zgłoszonych i 
zaakceptowanych przez dyrektora przedszkola; 

6)     przygotowują możliwość zdalnej realizacji programu nauczania z 
wykorzystaniem komunikatorów, poczty elektronicznej, 
grup społecznościowych, kontaktu telefonicznego; 

7)     realizują nauczanie w sposób asynchroniczny (nauczyciel udostępnia 
materiały, a dzieci wykonują zadania w czasie odroczonym); 

8)     dostosowują program nauczania do narzędzi, które zamierzają stosować w 
zdalnym nauczaniu, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości 
psychofizycznych dzieci”. 

 


