
Uchwała nr 1/2022/2023

 Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego 
w Turośni Kościelnej

 z dnia 30 sierpnia 2022 r. 

w sprawie nowelizacji w statucie 
Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej

Na podstawie art. 72 ust.1 w związku z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku- 
Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.)  uchwala się co następuje:

§ 1. 

W statucie Przedszkola Samorządowego w Turośni Kościelnej  wprowadza się następujące
zmiany: 

1)   W  §  23  dodaje  się  ustęp  5  w  brzmieniu:   „Dyrektor,  w  porozumieniu  z  organem
prowadzącym i organem sprawującym nadzór pedagogiczny, może zawiesić zajęcia na czas
oznaczony w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu dzieci w związku z:

1) Organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych
2) Temperaturą zewnętrzną lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia,

zagrażającą zdrowiu dzieci
3) Zagrożeniem związanym z sytuacją epidemiologiczną
4) Innym nadzwyczajnym zdarzeniem.”

2)  W § 23 dodaje się ustęp 6 w brzmieniu: „W przypadku zawieszenia zajęć, o których mowa
w  ust.  5  na  okres  powyżej  dwóch  dni,  dyrektor  organizuje  dla  dzieci  zajęcia  z
wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość.  Zajęcia  te organizowane są nie
później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć:

1) z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  zapewniających  wymianę
informacji między nauczycielem a rodzicami (dziennik elektroniczny- vulcan, teams)

2) poprzez  podejmowanie  w  domu  przez  dzieci  aktywności  określonych  przez
nauczyciela-  uzupełnianie  kart  pracy,  wykonywanie  prac  plastycznych,
konstrukcyjnych

3) w inny  sposób niż  określone  w pkt  1  i  2,  umożliwiający  kontynuowanie  procesu
kształcenia i wychowania (kontakty telefoniczne, udostępnianie dzieciom linków do
bajek lub filmów dydaktycznych, prezentacji, nagrań piosenek- na stronie internetowej
przedszkola)

4) w  szczególnych  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  może  odstąpić  od
organizowania  dla  dzieci  zajęć  z  wykorzystaniem  metod  i  technik  kształcenia  na
odległość.”

3)   W  §  38  ust.  1  otrzymuje  brzmienie:  „W  przedszkolu  zatrudnieni  są  nauczyciele  z
przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele
specjaliści, pracownicy administracji i obsługi.” 



4) W § 38 ust. 8 otrzymuje brzmienie: „Do zadań pedagoga specjalnego należy:

     1)  Współpraca  z  wychowawcami  grup,  nauczycielami  specjalistami,  rodzicami  oraz
dziećmi w:

a)  rekomendowaniu  dyrektorowi  działań  w  zakresie  zapewniania  aktywnego  i  pełnego
uczestnictwa dzieci w życiu przedszkola

b)  prowadzeniu  badań  i  działań  diagnostycznych  w  związku  z  rozpoznawaniem
indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i  edukacyjnych  oraz  możliwości  psychofizycznych
dzieci  w celu  określenia  mocnych stron,  predyspozycji,  zainteresowań i  uzdolnień  dzieci,
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i
ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola

c) rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych dzieci

d)  określaniu  niezbędnych  do  nauki  warunków,  sprzętu  specjalistycznego  i  środków
dydaktycznych,  w  tym  wykorzystujących  technologie  informacyjno-komunikacyjne,
odpowiednich  ze  względu  na  indywidualne  potrzeby  rozwojowe  i  edukacyjne  oraz
możliwości psychofizyczne dzieci

2)  Współpraca  z  zespołem  w  zakresie  opracowania  i  realizacji  indywidualnego
programu  edukacyjno-  terapeutycznego  dziecka  posiadającego  orzeczenie  o  potrzebie
kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej

3) Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w:

a)  rozpoznawaniu  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  dzieci  lub  trudności  w  ich
funkcjonowaniu,  w tym barier  i  ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i  jego
uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w bezpośredniej pracy z dzieckiem,

c)  dostosowaniu  sposobów  i  metod  pracy  do  indywidualnych  potrzeb  rozwojowych  i
edukacyjnych dzieci

d) doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb dzieci

4)  udzielanie  pomocy  psychologiczno-  pedagogicznej  dzieciom,  rodzicom  i
nauczycielom

5)  Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami (w tym z poradniami
specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i
placówkami, organizacjami pozarządowymi, pomocą nauczyciela, pracownikiem socjalnym,
asystentem rodziny, kuratorem sądowym)

6)  Przedstawianie  radzie  pedagogicznej  propozycji  w  zakresie  doskonalenia
zawodowego nauczycieli przedszkola w zakresie wyżej wymienionych zadań.”

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 Przewodniczący Rady Pedagogicznej 



                                                                                              Ewa Chrabołowska


