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Aneks nr 1 

do Statutu Miejskiego Przedszkola nr 38   

w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach 

 

Poniższy aneks obowiązuje na czas ograniczenia funkcjonowania Miejskiego Przedszkola nr 

38 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 3 w Katowicach . 

 

Podstawa prawna :  

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 43). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020r. zmieniające 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. 530).  

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.  

  

Dział III CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA, Paragraf 3 - Zadania 

przedszkola, pkt.17 – 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.  

 

Paragraf 4 - Sposoby realizacji zadań przedszkola, pkt. 16 – dodaje się zapis  

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zadania przedszkola realizuje 

się poprzez stosowanie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

przyjmuje się w szczególności zajęcia prowadzone:   

1) z wykorzystaniem:   
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a) materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych 

temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych;   

b) materiałów prezentowanych w programach publicznej telewizji i radiofonii;   

c) innych materiałów wskazanych przez nauczycieli za zgodą Dyrektora zespołu;   

2) przez podejmowanie przez rodzica aktywności określonych przez nauczyciela, 

potwierdzających zapoznanie się przez dziecko ze wskazanym materiałem;   

3) z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji 

między nauczycielem i rodzicem;  

4) przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji 

przez dzieci, również objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w domu. Szczegółowe 

sposoby realizacji działań przedszkola w tym zakresie są określone w tabelach pracy zdalnej 

przygotowywanych przez nauczycieli, zatwierdzonych przez Dyrektora zespołu. 

 

Paragraf 6 – Formy współdziałania z rodzicami oraz częstotliwość 

organizowania kontaktów z rodzicami, pkt. 15 – 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. 

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. 

 

Paragraf 7 Organizacja pracy przedszkola, pkt. 11 - dodaje się zapis 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku              

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizacja przebiega                              

w miarę możliwości i z uwzględnieniem specyfiki nauczania, poprzez wykorzystanie metod             

i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z 

przepisami wydanymi na podstawie ustawy prawo oświatowe. Współpraca nauczycieli i 

specjalistów z rodzicami opiera się na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a rodzicem, takich jak: 

komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny. 
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Paragraf 10 – Religia, pkt. 5 - dodaje się zapis 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zajęć religii w 

przedszkolu odbywa się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

Paragraf 15 – Formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej, pkt. 6 - dodaje 

się zapis 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pomoc psychologiczno - 

pedagogiczna opiera się na wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej 

zapewniających wymianę informacji między nauczycielem a rodzicem takich jak: 

komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny. Zespół specjalistów 

zobowiązany jest za pomocą środków komunikacji zdalnej do realizacji zajęć zgodnych z 

programem wychowawczym. 

 

 

Paragraf 18 – Prawa i obowiązki dziecka, pkt. 2 - dodaje się zapis 

 

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, dostosowanych do możliwości zrealizowania w warunkach 

domowych. 

 

Paragraf 20 – Prawa rodziców, pkt. 14 - dodaje się zapis 

 
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 dzieci. Przedszkole zapewnia dodatkowe 

konsultacje według potrzeb z psychologiem przedszkolnym, poprzez drogę elektroniczną, jako 

wsparcie dla rodziców i dzieci. 

 

 

Paragraf 21 – Obowiązki rodziców, pkt. 26 - dodaje się zapis 

Rodzic ma obowiązek stosować się do zasad wynikających z organizacji kształcenia na 

odległość, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 
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związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, określonych przez 

nauczycieli, w tym szczególnie do przesyłania m.in. drogą elektroniczną efektów pracy swoich 

dzieci zgodnie ze wskazaniami nauczyciela. 

 

Paragraf 22 – Współdziałanie z rodzicami, pkt. 5 - dodaje się zapis 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                               

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, rodzice i nauczyciele 

zobowiązani są do współdziałania ze sobą za pomocą środków komunikacji zdalnej. 

Częstotliwość kontaktów z rodzicami uzależniona jest od ich indywidualnych potrzeb. 

 

Paragraf 29 – Zakres zadań nauczycieli, pkt. 5 i 6 - dodaje się zapis 

 

5. 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. 

 

6. 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. 

 

Paragraf 30 – Zadania psychologa, pkt. 6 - dodaje się zapis 

Do zadań psychologa w Przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, należy udzielanie dzieciom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej, co 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 oraz w formie porad, konsultacji i szkoleń. 

W razie udostępniania materiałów, źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi, psycholog 

zobowiązany jest do działań zapewniających dzieciom bezpieczeństwo w sieci. 

Paragraf  31 – Zadania logopedy, pkt. 8 - dodaje się zapis 

Do zadań logopedy w Przedszkolu w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania 

jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 



5 

 

COVID-19, należy tworzenie (modyfikowanie) i realizowanie planów i programów pracy 

logopedycznej, dostarczanie rodzicom ćwiczeń artykulacyjnych oraz zadań do zrealizowania 

materiału w domu, poprzez wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej takich jak: 

komunikatory internetowe, poczta elektroniczna, kontakt telefoniczny. 

 

Paragraf  32 – Zadania rehabilitanta – nauczyciela zajęć rozwijających 

umiejętności i zdolności ruchowych dzieci (zajęcia o charakterze gimnastyki 

korekcyjnej), pkt. 10 - dodaje się zapis 

 

Do zadań rehabilitanta, nauczyciela zajęć rozwijających umiejętności i zdolności ruchowe 

dzieci (zajęcia o charakterze gimnastyki korekcyjnej) w Przedszkolu w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku  z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczyciela rehabilitanta 

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. Nauczyciel rehabilitant zobowiązany jest do działań 

zapewniających dzieciom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, 

źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi. 

 

 

Paragraf  33 – Zadania katechety, pkt. 8 - dodaje się zapis 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań katechety 

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. Katecheta zobowiązany jest do działań zapewniających 

dzieciom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, źródeł oraz 

stosowanych metod i narzędzi. 

 

 

Paragraf  40 – Nauczyciel rytmiki, pkt. 15 - dodaje się zapis 

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, realizacja zadań nauczyciela 

rytmiki 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. Nauczyciel rytmiki zobowiązany jest do działań 

zapewniających dzieciom bezpieczeństwo w sieci w ramach udostępnianych im materiałów, 

źródeł oraz stosowanych metod i narzędzi. 
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Paragraf  42 – Rekrutacja do przedszkola, pkt. 2, 5, 6 - dodaje się zapis 

2. Rekrutacja do przedszkola odbywa się w terminie określonym Uchwałą Rady Miasta 

Katowice. Przedszkole na stronie internetowej podaje do publicznej wiadomości terminy 

przyjęć. Rodzice składają w przedszkolu formularz rekrutacyjny w wersji papierowej wraz z 

załącznikami potwierdzającymi spełnianie kryteriów naboru.  

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. 

 

5. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego, przewodniczący komisji rekrutacyjnej 

wywiesza listę dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w terminie wskazanym 

przez Uchwałę Rady Miasta Katowice. 

 

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. 

 

6. Poświadczenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola na piśmie składane jest przez rodziców 

w terminie ustalonym Uchwałą Rady Miasta Katowice. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aneks wprowadzono Uchwałą nr 10/2019/2020 Rady Pedagogicznej z dnia 7 maja 2020r. 

 

 


