
Aneks nr 2 

do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 58 

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 

w Katowicach 

 
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia  

25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19(Dz. U. poz. poz. 493) 
wprowadza się następujące zmiany w Statucie Miejskiego Przedszkola nr 58 w ZSP nr 3       
w Katowicach. 
  
 
1. § 4 pkt. 5 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
realizacja zadań przedszkola odbywa się poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod    
i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie                         
z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe. 
Poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
przyjmuje się w szczególności zajęcia prowadzone: 
1) z wykorzystaniem: 
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,   
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 
temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych 
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą 
dyrektora przedszkola; 
2) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem 
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem a rodzicem i dzieckiem, m.in. takich jak: komunikatory 
internetowe, portale społecznościowe, zamknięte grupy na portalach społecznościowych, 
poczta elektroniczna, telefon. 
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 
przez dziecko lub ucznia w domu. 
Szczegółowe sposoby realizacji działań placówki w tym zakresie są określone w tabelach 
pracy zdalnej przygotowywanych przez nauczycieli. 
 
2. § 7 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 



realizacja zadań przedszkola w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się 
poprzez organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy 
prawo oświatowe. 
Poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 
przyjmuje się w szczególności zajęcia prowadzone: 
1) z wykorzystaniem: 
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez 
ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.epodreczniki.pl,   
b) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 
temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych 
c) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii, 
d) innych niż wymienione w lit. a–c materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą 
dyrektora szkoły/przedszkola; 
2) przez podejmowanie przez dziecko aktywności określonych przez nauczyciela, 
potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem 
3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę 
informacji między nauczycielem a rodzicem i dzieckiem, m.in. takich jak: komunikatory 
internetowe, portale społecznościowe, zamknięte grupy na portalach społecznościowych, 
poczta elektroniczna, telefon. 
4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 
przez dziecko lub ucznia w domu – w przypadku dzieci ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 
 
3. § 13 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
realizacja zadań organu przedszkola opiera się na wykorzystaniu środków komunikacji 
elektronicznej takich jak: zamknięte grupy na portalach społecznościowych, poczta 
elektroniczna, telefon lub za pomocą innych środków łączności. 
 
4. § 14 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty czynności organów tych jednostek określone w przepisach dotyczących 
funkcjonowania tych jednostek mogą być podejmowane za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług 
drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) lub za pomocą innych środków łączności,               
a w przypadku kolegialnych organów jednostek systemu oświaty – także w trybie 
obiegowym. Treść podjętej w ten sposób czynności powinna być utrwalona w formie 
odpowiednio protokołu, notatki, adnotacji lub w inny sposób. 
 
5. § 26 w pkt. 4 dodaje się podpunkty: 
a) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                               
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpraca z Poradniami 
Psychologiczno-Pedagogicznymi opiera się na wykorzystaniu środków komunikacji 



elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a pracownikiem 
Poradni takich jak: komunikatory internetowe, portale społecznościowe, zamknięte grupy na 
portalach społecznościowych, poczta elektroniczna, telefon. 
b) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                      
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zespół 
specjalistów zobowiązany jest za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 
sporządzenia Wielospecjalistycznej Oceny Poziomu Funkcjonowania Ucznia oraz aneksu               
i  ewaluacji Indywidualnego Programu Edukacyjno – Terapeutycznego oraz do zapoznania               
i przesłania w/w dokumentów drogą poczty elektronicznej w wymaganym terminie                          
i poinformowaniu rodziców o terminie i sposobie odbioru oryginału dokumentu. 
 
6. § 31 dodaje się pkt. 2: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
dziecko ma prawo do takiej organizacji kształcenia, która umożliwi mu w równym stopniu co 
innym dzieciom realizację podstawy programowej oraz uczestnictwo w zajęciach 
organizowanych przez przedszkole z wykorzystaniem technik i metod nauczania na odległość 
lub innych form kształcenia przyjętych przez przedszkole. 
 
7. § 34 dodaje się pkt. 25: Rodzic ma obowiązek stosować się do zasad wynikających                      
z organizacji kształcenia na odległość określonych przez nauczycieli w tym szczególnie do 
przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów pracy swoich dzieci zgodnie ze wskazaniami 
nauczyciela. 
 
8. § 36 dodaje się punkty: 
5) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                     
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, przedszkole 
wspiera rodziców dzieci poprzez udostępnianie im materiałów, źródeł, narzędzi i technik 
umożliwiających nauczanie na odległość a także umożliwia w wskazanych przez Dyrektora 
terminach i formach konsultacje, których celem jest wspieranie rodziców i uczniów. 
6) Przedszkole organizuje samodzielnie lub w współpracy z Poradnią telefon zaufania dla 
rodziców dzieci mających szczególne trudności w radzeniu sobie z trudnymi emocjami                              
i zachowaniami oraz umożliwia w wskazanych przez Dyrektora terminach i formach 
konsultacje z psychologiem szkolnym, których celem jest wspieranie rodziców i dzieci. 
 
9. § 43 pkt 1 podpunkt x dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               
i zwalczaniem COVID-19 nauczyciel jest zobowiązany przesłać Informację o gotowości 
dziecka do podjęcia nauki w Szkole Podstawowej drogą poczty elektronicznej w wymaganym 
terminie i poinformowaniu rodziców o terminie i sposobie odbioru oryginału  dokumentu. 
 
dodaje się podpunkt: 
y) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty                        
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań 
nauczycieli, specjalistów, oraz innych pracowników przedszkola odbywa się poprzez 



organizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego 
sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo 
oświatowe. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do działań zapewniających dzieciom 
bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, źródeł oraz stosowanych 
metod i narzędzi. 
 
10. § 58 pkt. 2 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 
jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, rodzice składają wniosek drogą pocztową lub drogą mailową na adres poczty 
elektronicznej przedszkola w terminach podanych do wiadomości ogłoszeniem, które 
znajduje się na stronie internetowej przedszkola. 
 
pkt. 5 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
Dyrektor Zespołu dodatkowo publikuje listy dzieci zakwalifikowanych                                             
i niezakwalifikowanych do przedszkola na stronie internetowej przedszkola. 
 
pkt. 6 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
poświadczenia woli rodzice dokonują w internetowym systemie rekrutacyjnym. 
 
pkt. 7 dodaje się zapis: W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
Dyrektor Zespołu dodatkowo publikuje listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 
na stronie internetowej przedszkola. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Aneks wprowadzono Uchwałą nr 8 Rady Pedagogicznej z dnia 07 maja 2020r. 


