
ANEKS NR 2 DO STATUTU SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA NR 66 W KRAKOWIE 

 

§ 1 

Rada pedagogiczna Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie zatwierdza zmiany w Statucie 

Samorządowego Przedszkola nr 66 w Krakowie. 

 

§2 

W §1 pkt. 3. usuwa się : „w którym funkcjonują 4 oddziały”. 

 

W §3 pkt. 2 dodaje się pkt. 18) w brzmieniu: 

18) zawieszenie zajęć w przedszkolu na czas oznaczony, w razie wystąpienia na danym terenie: 

a) zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich 

lub międzynarodowych, 

b) temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, 

zagrażającej zdrowiu uczniów, 

c) zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną, 

d) nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci innego niż określone  

w pkt 1-3, w przypadkach i trybie określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu  

z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach 

i placówkach. 

W §3 dodaje się pkt. 3. w brzmieniu: 

1)  Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji 

działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, zapewnienia każdemu dziecku warunków 

niezbędnych do jego rozwoju, podnosząc jakość pracy i rozwój organizacyjny przedszkola. 

1a) W przypadku zawieszenia zajęć, przedszkole organizuje zajęcia w wykorzystaniem metod                      

i technik kształcenia na odległość, są one realizowane w wykorzystaniem środków komunikacji 

elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem i rodzicem. 

1b) O sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor 

przedszkola informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. 

1c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego   

i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić                                 

od organizowania dla dzieci zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, o których 

mowa  w ust, 1a).” 

 

W §3 dodaje się pkt. 4. w brzmieniu: 

„Podstawową formą działalności przedszkola są w szczególności: 

1) zajęcia kierowane i niekierowane w czasie obowiązkowych zajęć z całą grupą; 

2) zabawa, w tym zabawa w przedszkolu i na świeżym powietrzu; 



3) spontaniczna działalność dzieci; 

4) proste prace porządkowe; 

5) czynności samoobsługowe; 

6) wycieczki i uroczystości w przedszkolu; 

7) zajęcia stymulacyjne organizowane w małych zespołach; 

8) zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i specjalistyczne organizowane dla dzieci mających trudności 

oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci z zaburzeniami rozwojowymi; 

9) zajęcia z preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci 

z wybranymi zawodami oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień”. 

 

W §3 dodaje się pkt. 5., 6., 7., 8., 9. w brzmieniu: 

5. Przedszkole prowadzi zaplanowane i systematyczne działania w zakresie doradztwa zawodowego 

polegające w szczególności na prowadzeniu preorientacji zawodowej, która ma na celu wstępne 

zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzenie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień. 

6. Doradztwo zawodowe jest realizowane: 

1) na zajęciach edukacyjnych wychowania przedszkolnego prowadzonych zgodnie z przyjętymi 

programami wychowania przedszkolnego, 

2) w ramach wizyt zawodoznawczych, mających na celu poznanie przez dzieci środowiska pracy              

w wybranych zawodach, organizowanych u pracodawców, w szkołach prowadzących kształcenie 

zawodowe. 

7. Przedszkole w zakresie doradztwa zawodowego współdziała z: 

1) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 

2) szkołami prowadzącymi kształcenie zawodowe. 

8. Organizacja zadań na rzecz doradztwa zawodowego uwzględnia w nim udział rodziców uczniów. 

9. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego są realizowane przez nauczycieli 

w ramach obowiązkowych zajęć. 

§15 pkt. 3. otrzymuje brzmienie: 

3. W przedszkolu organizuje się naukę religii w oparciu o odrębne przepisy prawa. Nauka religii odbywa 

się na wniosek rodziców  z zachowaniem następujących kryteriów: 

1) rodzice co roku składają Oświadczenie w sprawie uczęszczania ich dziecka na zajęcia z religii,       

2) przedstawiciele grupy składają w formie pisemnego oświadczenia stosowny Wniosek do dyrektora 

przedszkola, 

3) Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1), może zostać zmienione przez rodziców dziecka w każdym 

momencie. 

 

  



W §15 dodaje się pkt. 8., 9, 10. w brzmieniu: 

8. Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wykorzystuje: 

1) materiały dostępne na stronach internetowych ministerstwa właściwego do spraw oświaty                          

i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministerstwu lub przez niego 

nadzorowanych; 

2) innych materiałów wskazanych przez nauczyciela; 

3) środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, 

dzieckiem i rodzicem. 

9. Do kontaktu z rodzicami w ramach nauki zdalnej wykorzystuje się rozmowy telefoniczne, pocztę 

elektroniczną. 

10. Nauczyciel w wysyłanych propozycjach zajęć uwzględnia warunki bezpiecznego udziału dziecka w 

tych zajęciach, dostosowując czas, zakres realizowanych zajęć do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 

 

W §20 pkt. 14 otrzymuje brzmienie: 

14. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek zabiegów lekarskich ani podawania 

farmaceutyków. 

Do §21 dodaje się pkt: 14a, 14b, 14c, 14d w brzmieniu: 

14a. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, nie wymagające specjalnej opieki 

(dotyczy chorób sezonowych, zakaźnych etc.). W przypadku wątpliwości co do stanu zdrowia dziecka 

nauczyciel może odmówić przyjęcia dziecka do przedszkola. 

14b. w sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub Dyrektor informuje rodziców             

o jego stanie zdrowia, a rodzice są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola. 

14c. W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym poinformowaniem rodziców 

dziecka. 

14d. W przypadku chorób przewlekłych obowiązuje odrębna procedura. 

 

W §20 uchyla się pkt. 15. 

 

W §21 pkt. 4 otrzymuje brzmienie: 

Za każda godzinę korzystania przez dziecko w wieku do lat 5 z nauczania, wychowania i opieki                 

w przedszkolu ustalana jest opłata zgodnie z obowiązującą Uchwałą Rady Miasta Krakowa. 

 

 

UCHWAŁA NR VI/2022/2023 RADY PEDAGOGICZNEJ SAMORZĄDOWEGO PRZEDSZKOLA 

NR 66 w Krakowie, ul. Abp. Z. Felińskiego 35 z dnia 25/10/2022. 


