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ZŃączn§enr 8 do protokofu w IIIDażżftaż3 zabrad R.aely Pedagogicrnej Miejskiego Frzedszkoia

lritę$acyjnego nr 3 w Lrłblińcu z dnia 27.10,202żr.

ŁIahwała §B{ 7l§&lżfiżż

Raany Fedagogicułłej it{iejsi<ńego FrzedsultCI§tł §mfregnaeyjnego §{!,3 w ŁtłfuBiglew

z dnaia 27.1fi" 2§}2ź r.

w sprawie zrnian w stafilcie h{iejskiego Frzedszkola Iirtegracyl'n§go irr 3 ui Lubiińcu

na podstawie arl. 80 ust. 2 plłt l ustainy z 14 grudtria 20i6 r, - Prawo oŚwiatorve

( Dz.U. zżaW r, poz. 1082 z póż. zrt.) uchwala się co następuje:

§1
'W statucie przedszlcola dokoru,;je się następuja.cyclr unian:

1. lV rozdz. 9 § 30 rrst. 1 pkt" 2 prryjmuje blzmienie:

,,Dlł"ektor przeclszkola, za zgaóą organtl prowaclzącego i po uzyskaniu porytywnej

opinii państwow.ego inspektora sanitarnego, tnoże zawiesić zaję*ta na cza,s aznaczony

w sytuaeji obowiąrylruania stanu epidemicznego lub stanu wyjątkowego ptzęz,lłtóry

inoźe lsyć zagrozone zdrowie dzieci""

ż. \ń/ rozdz. t0 § 3S dodaje się rrst. 1ó ią, brzrnięniu:

,,Fofwierclzettie ricz*stnictwa dzieci w zajęciacli - monitorowanie alttyrruności i pracy

dzieci odbywa się na podstawie wylłonanych zadań podczas zdalnej ieĘi, przesłanyelr

do nauczyeiela prae lrrb wykonlnvanych on-linę zadah".

3. lffrozdz. 10 § 33 r.rstępy 1i?przyjmują r:dpo,;liednio branricnie;

,,i. Frzedszjłoie stvlarza nroz]iwość ubezpieczenia pracownj}66ąr prz§dszkoia.

2, lJbezpieczenia dzi poi rodzice dolronłlj ą indyrrjfr6ulrri* "
4. 1V rczdz. 1ź § 40 ust. 6 ptr<t.2 ełodaje się słowa ,,pedagog speejalny''

5. W rozdz. 12 § 40 dodano u"st. l0 rv brznri*nirt:

,,Do zadań pedagoga specjalnego nalezy:

współpraea 7, Ilaucryeięlanri, rodeieami i wj.ehoivawcami, poelcjmowairie dzt,ałan na

rzecz aktpĄ/nego i pełtrego uczestnictrn-a uczniów lv z3,ciu przedsukoia, w tym takze

dbanie o zapewnienie clostępności osobonr ze szczególnyrrri potrzeba,mi edukacarjnyrni,

w szczegóiności:
1) udzielanie pomocy psychologicanc-pedagogicznej uczniorn, rodzicom i

nat"lczye ieionr;
2) rorwi ąz"yrvanie prolłl enrów dydaktycznyeh i rryyeliorvaw ezy eh uezniółv;

2) prowadzeniu baclan i działan diagnosty*mych związanych z lozpoznawanienr
indlnridualnyc}r potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz mozliwości



pśychofizycznycil dzieci w celu określęnia mocnyclr §ti,on, predyspozycji,
zainterę§owań i uzdolnięń uezniów ora?"ptzyazJin ni§powodzeń edukaeyjnyeh lub
trrrc{ności w funkcjonorvaniu uczniów" w tpn barier i ograniceeń utrtrciniających

funltcjonowanie ucania i,jego uczestnictwo łv zycitt przed,tzkoia

4) olqreślailiu niezbędnyeh do naulci lvarłtnków, sprzętu speejalistycznęgo i środltów
dyclaktycenych, \^r tynr rł,yicorą,stuiąc,vch teehn*logie infonnacyjno-
komułrilt*cylne, oclporviedfiicii ze rą,a,ględrł ila inelyłvicitlaine poh"zeĘ ronvojorłle
i *rJultaeyj n€ oraz n: oztriv,,o śei psyeirtiizyeznc,,ilzi eu:'ka

5} wspołpr&ca z z*spc,łem w zakięsie t3;}rarjslłafiia i rcalizacji ind3łłidualnegc
pra&reJ§tu eduicacyjno-tera;:eutyczlltr§o ucania pł:siadajaeego oi,zeczenie

o potrzebie ksfrałcenia speejalirego, w t}Tn zapełvnienia mu polllocy
psyclro lo giczno -pedago gic znej

6} r,vspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistórv w:

a) l,CIzpoznawaniu prryczyn niepowodzeń ędukacyjnychuczniów iŃ tnłdności w
ieh funlĘonowaniu, w tyn barier i ograrriczeń utitldniających filnkejonowanie
ucznia i.!ego uczestnictwo w życiu przedszkola,

b) udzielaniu pomocy psychologiczrro-pedagogicznej w bezpośredniej pracy
z uczniem,

e) dostoso,,"vaniu sposobów i rnetod pfficy do ind}nuidualn},e}r potrzeb
roz"łojov.ych i eclukacyjrłych ucznia oraz jego iłroztrilvości psyc}rofixyeznych,

d} doborzę metod, fonn kształcęilia i środkólx, dyclakĘ.ezirych do potrzeb
ucZniów.""

6. 1,Ą/ rozdz" 13 § 47 irst. 3 pltt.3 pnzyjmr;je bl,zinienie:

,,konsultacje i rozmowy indywiduaine z dvrektol,etl1, nauczycielami i specjalistami w
ramach tnł. godziny dostępności tj. l godziny tygodniowo9 a w przypadlcu nauczyciela
zatnidnionęgo 1^/ wynriarze niższyrn niż 1l2 ł:bowiązicowegCI iĄiy,l11iaru zajęć - w
.ły-*riarze i godziny rv ciągu 2 tygoctrni oclbyruają się zgoclrrie a lrarnronogramem
rrstaia"nyrn w każdym rokLl szjroinytł i podawanyłn do wiadclmości nartezycieii i
rcdzicółv.

a) nauczyciele rłdzielają koilsultacji w aal<resie §praw dydak§oznych,
tychorławczyclr i opiekuńczyeh,

b) łrdział roclzicón, w lionsultaejaelr jest dolrrowolny,
c) leonstlitacje inogą być grupowe i ind},widualire-
d} lłonsultacje indywidualne iłrymagają rvcześni*jszego zadęletrarowania

natlezyeielowi zamial,u cbccnoś*i."

§ż
lily,kcnarrie ucliwały plcłr,i erza si ę dyrelcto rc wi przedszlco lł.,

L]chrvała wchodzi w Ęcie z dniern podjęcia.

§ą
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