
ZARZĄDZENIE NR 20/2022 

DYREKTORA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1 W ŁAŃCUCIE 

z dnia 4 listopada 2022 r.  

 

w sprawie ogłoszenia zmian w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie 

 

 

 

 

Na podstawie art. 82  ust. 2/80 ust.2  pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. 

2021 r. poz. 1082 ze zm.) zarządza   się, co następuje: 

 

§ 1 

Ogłaszam zmiany w Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie o treści stanowiącej załącznik nr 1 

do uchwały Nr 7/2022/2023 Rady Pedagogicznej Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie z dnia 13 

września 2022 r.   

 

§ 2 

 

Tekst zmian zostanie udostępniony na stronie Internetowej Przedszkola oraz 

 w gabinecie dyrektora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Załacznik  Nr 1 do Uchwały Nr 7/2022/2023Rady Pedagogicznej  

Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Łańcucie z dnia 13 września 2022 r.  

 

 

 

Uchwała Nr 7/2022/2023 Rady Pedagogicznej 

Przedszkola Miejskiego  Nr 1  w Łańcucie  

z dnia 13.09.2022 r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Przedszkola Miejskiego  Nr 1  w Łańcucie 

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 / 80 ust. 2 pkt 1* ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. 2021 r. 

poz. 1082 ze zm.) w związku z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia  

2 września 2022 r. w sprawie organizowania i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość oraz Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 

22 lipca 2022 r. w sprawie zasad organizacji i udzielenia pomocy psychologiczno pedagogicznej  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1594)   Rada Pedagogiczna Przedszkola 

Miejskiego Nr 1  w Łańcucie uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

W Statucie Przedszkola Miejskiego Nr 1  w Łańcucie  wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 3  ust.  1a otrzymuje brzmienie: 

1a. Zadania przedszkola mogą być realizowane również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

2. W § 5 dodaje się ust. 10 i 11 o następującej treści: 

10. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się je w oddziałach, grupie 

oddziałowej, grupie międzyoddziałowej. 

11. Zajęcia, o których mowa w ust. 10, realizuje się w razie wystąpienia: 

1) zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2) temperatury zagrażającej zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone 

zajęcia z dziećmi, 

3) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone w pkt 1-3, 

w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 

grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. 

3. § 6 ust. 5 otrzymuje brzmienie:  

 

5. W okresie organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość monitorowanie postępów 

dzieci 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. 

4. W § 10 wykreśla się ustęp 7. 

5. W § 13 wykreśla się ustęp 7. 

6. Po § 13 dodaje się § 13a o następującej treści: 

 

§ 13a. 

 

1. W realizacji zajęć prowadzonych metodami i technikami kształcenia na odległość nauczyciele korzystają z 

technologii informacyjno-komunikacyjnych takich jak: 

1) informatyczne narzędzia wskazane przez Ministra Edukacji i Nauki, zapewniające: 

a) ochronę przed nieuprawnionym dostępem, 

b) integralność danych, 



c) przeciwdziałanie uszkodzeniom, 

d) rozliczalność działań dokonywanych na przetwarzanych danych, 

2) komunikatory: Facebook/Messenger, e-mail lub środki komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę 

informacji między nauczycielem, dzieckiem i rodzicem, aplikacje zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. 

Microsoft Teams, ZOOM, 

3) podejmowane przez dziecko lub rodziców dziecka aktywności określone przez nauczycieli potwierdzające 

zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, 

4) inne niż wskazane w pkt 1-3, umożliwiające kontynuowanie procesu kształcenia i wychowania. 

7. § 17 ust. 14 otrzymuje brzmienie: 

14. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele 

przedszkola i specjaliści monitorują postępy dziecka na bieżąco i przekazują rodzicom informacje w 

dzienniku elektronicznym lub innej dopuszczalnej formie, regularnie i terminowo, z zachowaniem poufności. 

8. W § 17 dodaje się ust. 15 i 16  o następującej treści: 

15. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor przekazuje 

dzieciom, rodzicom i nauczycielom informację o sposobie i trybie realizacji zadań w zakresie organizacji 

kształcenia specjalnego, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, indywidualnego obowiązkowego rocznego 

przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, zajęć wczesnego wspomagania 

rozwoju dziecka oraz zajęć dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego dla osób niebędących obywatelami 

polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego 

albo znają go na poziomie niewystarczającym. 

16. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie 

może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na 

wniosek rodziców. Zajęcia te organizuje się w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą 

prowadzącą zajęcia lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – o ile możliwe jest 

zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola oraz na danym terenie nie 

występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu dziecka. 

9. Po § 17 dodaje się § 17a o następującej treści: 

§ 17a 

1. Przedszkole organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną na zasadach określonych  

w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie zasad organizacji i 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (t.j. 

Dz.U. z 2022 r. poz. 1594 ze zm.). Pomoc udzielana jest wychowankom przedszkola, ich rodzicom oraz 

nauczycielom. 

2. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankowi nauczyciele: pedagog, 

pedagog specjalny, psycholog, logopeda, terapeuta pedagogiczny, zatrudniony w przedszkolu.   

3. Wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami określa Rozporządzenie Ministra 

Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1610).   

10. § 19 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. Ze względu na wystąpienie zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną lub nadzwyczajnego 

zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra 

Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i 

niepublicznych szkołach i placówkach, dyrektor organizuje zajęcia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

rewalidacyjne i wychowawcze również z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

11. § 27 dodaje się  ust. 4 o następującej treści: 

4. Dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

w przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia 

zajęć. 

12. Po § 27 dodaje się § 27a o następującej treści: 

§ 27a. 

1. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje dla dzieci zajęcia z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć. 

1. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość organizuje się  

z uwzględnieniem w szczególności: 



1) równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia, 

2) zróżnicowania zajęć w każdym dniu, 

3) możliwości psychofizycznych uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, 

2. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor, w 

porozumieniu z radą pedagogiczną, może czasowo modyfikować: 

1) tygodniowy zakres treści nauczania z zajęć wynikających z ramowego rozkładu dnia przedszkola, 

2) tygodniowy rozkład zajęć w zakresie prowadzonych w przedszkolu zajęć z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość.  

3. Dyrektor organizuje zajęcia na terenie przedszkola dla dziecka, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną nie 

może realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, na 

wniosek rodziców dziecka. Zajęcia organizuje się zgodnie z § 17 ust. 17. 

4. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy nie jest możliwe zapewnienie bezpiecznych 

 i higienicznych warunków nauki na terenie przedszkola, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może 

zorganizować dla dziecka, które z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie może realizować zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, zajęcia na terenie innego, 

wskazanego przez organ prowadzący przedszkola.  

5. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje 

współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne 

dzieci. 

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego  

i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla 

dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

7. W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

nauczyciele mogą w okresie zawieszenia zajęć w przedszkolu informować rodziców oraz dzieci o dostępnych 

materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez dziecko w miejscu 

zamieszkania. 

8. O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jak również o modyfikacji 

tygodniowego zakresu treści nauczania z zajęć oraz tygodniowego rozkładu zajęć, dyrektor przedszkola informuje 

organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

13. W § 32 dodaje się ust. 6. 7. 8. o następującej treści: 

5. Do zadań logopedy należy: 

1) obserwacja dzieci na tle grupy oraz prowadzenie pogłębionych badań indywidualnych w celach 

diagnostycznych, 

2) prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej, 

3) utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami dziecka wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie 

instruktażu rodzicom, 

4) współpraca z nauczycielami i udzielanie instruktażu dotyczącego prowadzenia prostych ćwiczeń 

logopedycznych z dziećmi wymagającymi pomocy logopedycznej, 

5) kierowanie dzieci na badania specjalistyczne uzupełniające diagnozę, 

6) prowadzenie, zgodnie z przyjętym planem, ćwiczeń logopedycznych w grupach przedszkolnych, 

7) organizowanie działań wspierających rodziców i nauczycieli poprzez prowadzenie pogadanek, prelekcji, zajęć 

i rad szkoleniowych, 

8) prowadzenie dokumentacji zgodnie z przepisami, 

9) opieka nad gabinetem logopedycznym. 

6. Logopeda prowadzi dziennik zajęć. 

7. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz zasady prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają 

odrębne przepisy. 

14. Po § 34 dodaje się § 34a o następującej treści: 

§ 34a. 

1. W okresie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele przedszkola 

przekazują rodzicom dzieci materiały niezbędne do realizacji zajęć w domu za pośrednictwem komunikatora 

Facebook / Messenger, email lub aplikacji zgodnie z preferencjami nauczycieli, np. Microsoft Teams lub ZOOM, 



a także informują rodziców o dostępnych materiałach i możliwych sposobach oraz formach ich realizacji przez 

dziecko w domu. 

2. Jeśli rodzice (opiekunowie prawni) dziecka nie posiadają dostępu do Internetu, nauczyciel przesyła na telefon 

komórkowy rodzica (opiekuna prawnego) informacje o dostępnych materiałach niezbędnych do realizacji zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji 

przez dziecko w domu. 

3. Rodzice (opiekunowie prawni), o których mowa w ust. 2, przesyłają wykonane przez dziecko zadania w sposób 

uzgodniony z nauczycielem również z wykorzystaniem telefonu komórkowego. 

4. Jeśli dziecko korzysta z zajęć pomocy psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciele przesyłają na telefon 

komórkowy rodzica (opiekuna prawnego), o którym mowa w ust. 2, informacje o dostępnych materiałach, a także 

możliwych sposobach i formach ich realizacji w domu. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi przedszkola jako przewodniczącemu Rady Pedagogicznej. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2022 r. 

 

 

 

……………………………………………………………… 

(przewodniczący/-a Rady Pedagogicznej 

 

 

 

 

 

 


