
Aneks do Statutu 

 Gminnego Przedszkola w Skrwilnie 

z dnia 01.09.2022r. 

 

Podstawa prawna : 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2022r. w sprawie organizacji 

kształcenia , wychowania i opieki dzieci i młodzieży  będących obywatelami  Ukrainy 

(Dz.U. z 2022r. poz.645) 

*Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w 

systemie oświaty innych państw (Dz. U z 2020r., poz.1283) 

*Ustawa z dnia 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw (Dz .U z 2022r. poz.1116) 

 

wprowadza się następujące zmiany : 

 

W ROZDZIALE IV 

Organizacja przedszkola 

 

§11 

dopisuje się zdanie: 

Zajęcia w przedszkolu zawiesza się na czas oznaczony w razie wystąpienia na danym terenie : 

1/zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych, 

2/temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach , w których są prowadzone zajęcia z 

uczniami , zagrażającej zdrowiu uczniów, 

3/zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

4/innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu  dzieci . 

W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor szkoły organizuje dla 

uczniów zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.  Zajęcia te są 

organizowane nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć . 

Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

  są realizowane : 

1/z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, 

2/z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniającej wymianę informacji 

między nauczycielem, uczniem i rodzicem, 

3/przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela  

potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym  materiałem lub wykonanie określonych 

działań lub 

4/ w inny sposób niż określone w punktach 1-3 umożliwiający kontynuowanie procesu 

kształcenia i wychowania. 

O  sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik na odległość dyrektor informuje 

organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach  dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu 



sprawującego nadzór pedagogiczny może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

 

 

Zmiany wchodzą w życie z dniem 1 września 2022 r.  

 

 


