
Uchwała Nr  …2022/2023 

Rady Pedagogicznej Zespołu Placówek Oświatowych  

w Woli Radziszowskiej  

z dnia 30.08.2022 roku 

 

W sprawie: Zmian w Statucie  Przedszkola  

Na podstawie: art. 72 ust.1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. w zakresie szczegółowej 

organizacji zajęć zdalnych, nowelizacji Ustawy Prawo Oświatowe z dnia 12 maja 2022 r.  

 
Rada Pedagogiczna ZPO w Woli Radziszowskiej uchwala co następuje: 
 

 

§ 1 

1.W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany: 

1. W Rozdziale 4 Organizacja przedszkola § 11 dodaje się ustęp 8 o brzmieniu: „Zajęcia 

w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony, w razie wystąpienia: zagrożenia 

bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich 

lub międzynarodowych, temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są 

prowadzone zajęcia z dziećmi, zagrażającej ich zdrowiu, zagrożenia związanego  

z sytuacją epidemiologiczną, innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego 

bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci. W przypadku zawieszenia zajęć z wyżej 

wymienionych powodów, na okres powyżej dwóch dni wprowadza się zajęcia  

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

nie później niż w trzecim dniu zawieszenia zajęć w ścisłej współpracy z rodzicami.  

punkt 1) 

Ustala się następujące szczegółowe zasady dotyczące kształcenia na odległość: 

Kształcenie na odległość będzie realizowane za pomocą narzędzia informatycznego lub 

środków komunikacji elektronicznej, zapewniających wymianę informacji między 

nauczycielem – dzieckiem i rodzicem/opiekunem prawnym. Materiały niezbędne do 

realizacji zajęć będą przekazywane za pomocą: Microsoft Teams i / lub służbowej 

poczty elektronicznej. Zajęcia będą realizowane z zasadą przemienności łączenie za 

pomocą Microsoft Teams raz w tygodniu – 30 minut,  w pozostałe dni bez użycia 

monitorów ekranowych. Uczestnictwo dzieci w zajęciach będzie potwierdzane za 

pomocą listy obecności z platformy Microsoft Teams jak również odesłanych do 

nauczyciela prac wykonanych przez dzieci.  

 

§ 2 

Zobowiązuje się Dyrektora ZPO w Woli Radziszowskiej  do wprowadzenia uchwalonych 

zmian w tekście  i zapoznania z ich brzmieniem wszystkich zainteresowanych. 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………… 

   

                                                      Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


