
 

 

 

Uchwała Nr 4/2022/2023 

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie  

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Konstantynowie 

z dnia 15 września 2022 r. 

w sprawie zmian do Statutu Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie. 

 

 

Na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy  z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 

§1. 

W Statucie Przedszkola Samorządowego w Konstantynowie w Zespole Szkolno – 

Przedszkolnym w Konstantynowie wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1  

do uchwały. 

 

§2. 

Zmiany obowiązują z dniem podjęcia uchwały. 

 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Zespołu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2022/2023  

Rady Pedagogicznej Przedszkola Samorządowego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym 

w Konstantynowie z dnia 15.09.2022 r. 

 

 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Przedszkola Samorządowego  

w Konstantynowie:   

 

1) Po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

 

§ 5a 

Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 

 

1. Podstawowymi kanałami informacyjnymi podczas kształcenia na odległość są: poczta 

elektroniczna, strona internetowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie 

oraz aplikacja Microsoft Teams.  

2. Przygotowując zakres treści nauczania, nauczyciel uwzględnia w szczególności:  

1) równomierne obciążenie dzieci; 

2) łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 

3) konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka; 

4) warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki; 

3. Podczas kształcenia na odległość nauczyciele prowadzą rejestry zajęć swojej pracy 

zawierające:  

1) zestawienie tematyki prowadzonych zajęć w danym dniu; 

2) listy uczniów danej grupy; 

3) zestawienie obecności wychowanków na prowadzonych zajęciach; 

4) informacje o kontaktach rodzicami; 

4. Potwierdzeniem uczestnictwa uczniów w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem 

metod i technik kształcenia na odległość będzie: 

1) w przypadku przekazywania materiału do samodzielnej pracy w domu z rodzicem: 

wysłanie przez rodzica na adres e-mail służbowy wychowawcy informacji zwrotnej 

potwierdzającej odebranie materiału do pracy w danym dniu, o treści: 

„otrzymałem/otrzymałam”. Informację rodzic zobowiązany jest przesłać  

do wychowawcy w każdym dniu pracy zdalnej w godzinach 8.00 – 16.00. 

2) w przypadku prowadzenia zajęć on-line z wykorzystaniem aplikacji Microsoft Teams,  

potwierdzeniem udziału w zajęciach będzie obecność na zajęciach. 

5. Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem zasad bezpiecznego  

i higienicznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację 

elektroniczną. Rodzice powinni zapewnić dzieciom odpowiednie warunki do pracy  

w domu, być w kontakcie z nauczycielami, regularnie odczytywać wiadomości e –mail 

oraz systematycznie śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej Zespołu 

Szkolno – Przedszkolnego w Konstantynowie. 

 


