
Warszawa dnia 15 września 2020 r. 

 

Zmiany w statucie Przedszkola nr 67 „Służewiaczek” w Warszawie  
 

W Rozdziale VII dodaje się czasowo § 31 w następującym brzmieniu: 

 

          

„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. 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, organizację pracy przedszkola, 

w tym zajęć rewalidacyjnych i wychowawczych, organizuje się w miarę możliwości i z 

uwzględnieniem specyfiki nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 

odległość, chyba że przedszkole funkcjonuje w normalnej formie. 

 

1) Dyrektor i nauczyciele pozostają do dyspozycji rodziców w swoich godzinach pracy. 

2) Nauczyciele do kontaktu z rodzicami używają strony internetowej przedszkola, poczty 

elektronicznej, a w razie potrzeby kontaktują się z rodzicami/opiekunami prawnymi 

dzieci również telefonicznie. 

3) Informacje i zadania przekazywane są wychowankom za pośrednictwem 

rodziców/opiekunów prawnych. 

4) Przekazywane treści muszą być dostosowane do możliwości dzieci oraz zróżnicowane. 

5) Monitorowanie postępów dzieci odbywa się na bieżąco w formie przekazywania 

informacji o postępach ich rodzicom/opiekunom prawnym drogą elektroniczną (e-mail) 

lub telefoniczną regularnie i terminowo z zachowaniem poufności. 

 Wszyscy pracownicy przedszkola, a nauczyciele w szczególności, zobowiązani są 

do zapewnienia wychowankom bezpieczeństwa w sieci. 

 Jeżeli przedszkole funkcjonuje w normalnym trybie, pracownicy, wychowankowie 

oraz rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do bezwzględnego 

przestrzegania zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. 

6) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wychowanek 

ma prawo do edukacji przedszkolnej na zasadach określonych w powszechnie 

obowiązujących przepisach prawa z uwzględnieniem zaleceń Ministra Zdrowia i 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

7) W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, współpraca z 

poradniami i innymi instytucjami powinna odbywać się w drodze konsultacji i 

przekazywania materiałów w formie elektronicznej”. 

 

 

Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem 15.09.2020 r. na mocy Uchwały nr 7/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Przedszkola nr 67 „Służewiaczek” w Warszawie z dnia 15.09.2020 r. 


