
 

 

Uchwała nr 9/2021 r.  

 Rady Pedagogicznej  Przedszkola nr 1  w Ciścu               

 z dnia 10.12.2021 r. 

   w sprawie  wprowadzenia  zmian w Statucie Przedszkola  

Na podstawie ;  

        Na podstawie art. 72 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 

(t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 1082)  w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji 

Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 410 z późn. zm.) ( Dz. U. z 2021 r.. Poz. 561 ze 

zm. ), ( Dz. U. z 2021 r. poz. 701, ze zm. )  oraz (Dz. U. z 2021r. poz. 982 ) oraz 

rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczególnych 

rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657 z późn. zm.); (Dz.U.z 2020r.poz.1389 )(Dz. U.  

2020r. poz. 2057). 

 Rada Pedagogiczna Przedszkola  nr 1 w Ciścu wprowadza następujące zmiany ; 

                                                                     §1.  

 Do statutu Przedszkola nr 1 w Ciścu wprowadza się ,, Rozdział VIII  -„Przepisy  

Szczególne’’  , który otrzymuje brzmienie  ; 

1) ust. 1.  ,,  W wyjątkowych  sytuacjach spowodowanych   ; 

1. klęską żywiołową  

2. Stanem epidemiologicznym   

3. awarią techniczną   

Stosuje się w pracy przedszkola  odpowiednio przepisy Ministerstwa Edukacji 

Narodowej , Ministerstwa Zdrowia ,  Głównego Inspektora Sanitarnego , Organu 

Prowadzącego oraz Organu Nadzoru Pedagogicznego  w porozumieniu z 

dyrektorem przedszkola.   

2) Ust.. 2. Decyzje  dotyczące pkt. 1 .wydaje się na podstawie zarządzenia 

dyrektora placówki 



3). Poprzez wprowadzenie  nowego Rozdziału VIII , obecny Rozdział  VIII  

zmienia numerację  na 

 ,, Rozdział  IX. Przepisy Końcowe ‘’ 

 4) W Rozdziale IV .&4. Funkcjonowanie przedszkola ,dodaje się ust.18 , który 

brzmi ; 

,, W czasie stanu epidemii, ze względu na aktualną  sytuację  epidemiologiczną . 

w której może być zagrożone zdrowie dziecka  przedszkole może funkcjonować  

w następujący sposób ; zajęcia odbywają się stacjonarnie  w reżimie sanitarnym  

z zachowaniem przepisów odrębnych dotyczących ograniczeń , nakazów, 

zakazów  w związku z wystąpieniem stanu epidemii na terenie całego kraju 

ustanowione przez prezesa rady ministrów , a także wytyczne Ministra Zdrowia 

oraz Głównego  Inspektora Sanitarnego . 

5) Po ust. 18 dodaje się ust. 19 , który brzmi ; 

,, Dyrektor przedszkola , w sytuacji o której mowa w ustępie 18 w drodze 

zarządzenia wprowadza Regulamin organizacji zajęć w czasie reżimu sanitarnego 

oraz zasady przygotowania w razie konieczności  placówki do pracy z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość , system pracy na 

odległość w Przedszkolu nr 1 wCiścu Oraz Procedury Bezpieczeństwa  w związku 

z zagrożeniem zakażenia koronawirusem SARS-CoV2.  

6) W & 4, ust. 3 dodaje się pkt. 4). O treści   

,, Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania lub dyrektor placówki biorąc 

pod uwagę  aktualna sytuację epidemiologiczną, lub sytuacje wymienione w 

przepisach szczególnych –Rozdział VIII, ust. 1. Pkt. 1, 2, 3  może na czas 

oznaczony zawiesić wszystkie zajęcia  lub część zajęć w przedszkolu. 

  

                                                                &2. 

Wykonanie uchwały powierza się  Dyrektorowi Przedszkola.  

 

                                                             &3. 

Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia .  

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Dyr. Irena Szczotka 

 



 

 

 

 


