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Do rozdziału III:  Warunki i sposoby realizacji zadań przedszkola dodaje się § 6a  w brzmieniu: 

Zasady organizowania indywidualnego przygotowania przedszkolnego: 

1. Dziecko realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne, którego stan 

zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola, może być 

objęte indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym. 

2. Indywidualne przygotowanie przedszkolne udzielane jest na wniosek rodziców i wymaga 

zgody organu prowadzącego. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rodzice składają do dyrektora przedszkola wraz z 

orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o konieczności objęcia dziecka 

indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym. 

4. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się na czas określony, wskazany w 

orzeczeniu o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

5. Indywidualne przygotowanie przedszkolne organizuje się w sposób zapewniający 

wykonanie zaleceń określonych w orzeczeniu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego są prowadzone przez nauczyciela 

lub dwóch nauczycieli w indywidualnym i bezpośrednim kontakcie z wychowankiem. 

7. W indywidualnym przygotowaniu przedszkolnym realizuje się treści wynikające z 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka nim objętego. 

8. Dyrektor przedszkola, na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego 

przygotowania przedszkolnego, może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych 

treści nauczania wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, 

stosownie do możliwości psychofizycznych dziecka, warunków lub miejsca, w którym są 

organizowane zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego. 

9. Wniosek, o którym mowa w ust. 8, składa się w formie pisemnej. Wniosek zawiera 

uzasadnienie. 

10. Dziecku objętemu indywidualnym przygotowaniem przedszkolnym dyrektor przedszkola                                

umożliwia udział w zajęciach rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, udział w 

uroczystościach i imprezach przedszkolnych oraz udziela wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego. 

 

W rozdziale V: Organizacja Przedszkola w § 14 Zasady i organizacja kształcenia na odległość 

zmienia się zapis w ust. 2 , który otrzymuje brzmienie: 

2. W przedszkolu zajęcia zdalne organizuje się z wykorzystaniem technologii informacyjno-

komunikacyjnych takich jak: 

1) dziennika elektronicznego, za pośrednictwem którego wysyłane są materiały do zajęć 

zdalnych dla dzieci (scenariusze wraz pomocami edukacyjnymi (kartami pracy, ilustracjami, 

kolorowankami, instrukcjami wykonania prac plastyczno-konstrukcyjnych, linkami do stron 

internetowych z dostępem do piosenek, zajęć muzyczno-ruchowych, filmików i platform 

edukacyjnych) wraz z instruktażem dla rodziców. 

2) platformy Microsoft Teams - spotkania z dziećmi,  mogą być organizowane w  

porozumieniu i za zgodą rodziców, jednakże nie częściej niż 1 raz w tygodniu. Spotkania te są 

dobrowolne.  

oraz dodaje się ust. 3, 4, 5, 6 w brzmieniu: 



3. Internetu: 

1) platforma edukacyjne: wordwall (ćwiczenia, zadania, łamigłówki itp.),  

2) youtube: Eglish Games, Super Simple Songs, Macmillan Education, games to 

learn English, Light up your class (i inne do nanuki j. angielskiego, 

„Śpiewanki”, „Śpiewające Brzdące” (i inne piosenki dla dzieci), Akademia 

Krokieta i Lamy (i inne muzyczno-ruchowe oraz gimnastyczne), 

3) e-podręczniki, e-kolorowanki itp. 

4) słuchowiska: polskieradio.pl 

5) Centrum Nauki Kopernik, 

6) Moje dzieci kreatywnie. 

 

 

4. Podczas organizacji zajęć zdalnych obowiązuje przestrzeganie zasady łączenia 

przemiennego: 

7) kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia w proporcjach: 

8) 2/3 czasu zajęć organizowanych bez użycia monitorów ekranowych, 

9) 1/3  czasu zajęć organizowanych przy użyciu monitorów ekranowych. 

 

5. Potwierdzeniem udziału dziecka w zajęciach jest: 

10) odebranie przez rodzica poczty w e-dzienniku, w którym znajduje się załącznik 

z przebiegiem zajęć, 

11) i/lub 

12) odesłanie za pomocą e-dziennika wykonanego przez dziecko zadania (karta 

pracy, rysunek itp.). 

 

6. W czasie zawieszenia nauki zdalnej w przedszkolu, podczas, której organizowane jest 

kształcenie na odległość, kontakt z rodzicami odbywa się za pomocą: 

13) poczty elektronicznej Mobidziennik, 

14) poczty elektronicznej przedszkola (sekretariat, dyrektor), 

15) telefonicznie,  

16) osobiście, w uzasadnionych przypadkach.  

 

 

Dodaje się § 14a w brzmieniu: Sytuacje, w których możliwe jest zawieszenie zajęć w 

przedszkolu.  

 

1. Zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez 

ogólnopolskich lub międzynarodowych. 

2. Temperatury zewnętrznej – 20 stopni Celsjusza mierzonej w trzech kolejnych dniach 

lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia z uczniami, zagrażającej 

zdrowiu uczniów poniżej 18 stopni Celsjusza.  

3. Zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną. 

4. Nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów 

innego niż powyższe (np. zdarzenia spowodowane warunkami atmosferycznymi, 

cyberzagrożenia, konflikt zbrojny, inne). 

 

 



 

Dodaje się § 14b w brzmieniu: Sposób prowadzenia innowacji pedagogicznych. 

Działalność innowacyjna przedszkola ma charakter działań stymulujących jego rozwój. Jest 

integralnym elementem jego działalności. O rodzajach i sposobach realizacji zasad innowacji 

i jej dokumentowania każdorazowo decyduje dyrektor przedszkola oraz Rada Pedagogiczna. 

W rozdziale VII: Zakres zadań nauczycieli i innych pracowników przedszkola w § 17 dodaje 

się ust. 11  w brzmieniu:  

11. Zadania Pedagoga specjalnego: 

1)  rekomendowanie dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki do realizacji działań w 

zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu 

przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, 

2)  prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów lub wychowanków w celu określenia: 

a) mocnych stron, 

b) predyspozycji, 

c) zainteresowań i uzdolnień, 

3)  przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, 

4)  rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów lub 

wychowanków, 

5)  dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży 

objętych kształceniem specjalnym, 

6)  określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i 

edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia lub wychowanka, 

7)  udzielaniem uczniom lub wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, 

8)  prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych, 

9)  Współpraca z nauczycielami i specjalistami, 

10)  Koordynowanie działań Zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   

 

 W rozdziale IX: Wychowankowie  dodaje się § 28a w brzmieniu: Kary i nagrody. 
              
1. Nagrodami stosowanymi w przedszkolu mogą być: 

1) Pochwała słowna nauczyciela, 

2) Pochwała na forum grupy, 

3) List gratulacyjny do Rodziców, 

4) Pochwała dyrektora, 

5) Naklejki-emotikony (buźki, czerwone serduszka, pieczątki), 

6) Nagrody rzeczowe np. za udział w konkursach i przeglądach. 



 

2. Kary stosowane w przedszkolu nie mogą uwłaczać godności dziecka, stanowić zagrożenia 

jego bezpieczeństwa. W przedszkolu nie stosuje się żadnych kar cielesnych. W przedszkolu 

można zastosować następujące kary wychowawcze: 

1) Upomnienie, pouczenie przez nauczyciela lub dyrektora, 

2) Upomnienie na forum grupy, 

3) Zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego, 

4) Odebranie przedmiotu niewłaściwej zabawy, 

5) Czasowe ograniczenie uprawnień do danych zabaw, 

6) Przywrócenie stanu poprzedniego sytuacji lub rzeczy powstałych w skutek 

celowego działania (np. naprawa zniszczonej budowli, pozbieranie 

rozrzuconych przedmiotów, powycieranie rozlanych płynów itp.), 

7) wykonanie określonych prac porządkowych na rzecz przedszkola pod 

nadzorem opiekuna np.   posprzątanie zabawek, poukładanie książek, 

8)    oddalenie od grupy dzieci - oddanie pod opiekę nauczyciela specjalisty. 

3. Wychowankowie przejawiający zachowania agresywne, zagrażające zdrowiu innych dzieci 

poddawani są wnikliwej obserwacji przez nauczycieli i psychologa, którzy podejmują decyzję 

o: 

1) powiadomieniu dyrektora przedszkola, 

2) powiadomieniu rodziców dziecka, 

3) spotkaniu nauczycieli i psychologa z rodzicami w obecności dyrektora przedszkola w 

celu uzgodnienia wspólnego kierunku oddziaływań wychowawczych, 

4) skierowaniu dziecka do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu dokonania 

diagnozy specjalistycznej i poddania ewentualnej terapii, 

5) innych działaniach podjętych w porozumieniu z rodzicami. 

 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwałą Rady Pedagogicznej na 

posiedzeniu w dniu 29.08.2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


