
Zarządzenie nr 3/2020 

dyrektora  Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku 

z dnia 25 marca 2020 w sprawie powołania zespołu nauczycieli, w celu przeprowadzenia 
analizy zestawu programu wychowania przedszkolnego i sformułowania ewentualnych 
rekomendacji zmian.  

Na podstawie art.30custawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1148, z późn. zm.) 

§ 1* pkt 10rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 20 marca 2020 r. 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.493 ) 

zarządzam, co następuje: 

  

§ 1 

Z dniem 25 marca 2020 powołuję Zespół Nauczycieli Przedszkola z Oddziałami 
Integracyjnymi nr 17 im. Jana Brzechwy w Rybniku w składzie: 

Halina Kloch- Przewodnicząca zespołu 

Danuta Wojaczek 

Ewa Pilny 

Kamila Piecowska 

Katarzyna Kolorz 

Barbara Krauzy 

Celem ustalenia  w okresie od 25 marca do 10 kwietnia potrzeby modyfikacji zestawu 
programów wychowania przedszkolnego oraz sformułowania ewentualnych rekomendacji   

w sposób ustalony przez Dyrektora  placówki. 

§ 2 

Dyrektor placówki zobowiązuje powołany zespół nauczycieli wychowania przedszkolnego do 
sformułowania ewentualnych pisemnych rekomendacji  do wprowadzenia zmian. 

 

§ 3. 

W szczególności: 

1. Przeanalizować i ustalić, we współpracy z nauczycielami, tygodniowy zakres treści 
nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach przedszkola z 
uwzględnieniem następujących kryteriów: 

 równomierność obciążania wychowanków w poszczególnych dniach tygodnia; 

 różnorodność zajęć w każdym dniu ; 



 możliwości psychofizyczne wychowanków; 

 ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.  
 

2. Ustalić , we współpracy z nauczycielami, sposób monitorowania postępów 
wychowanków przedszkola w tym również informowania rodziców o postępach 
dzieci, a także zakresu obserwacji możliwej na podstawie wyników prac nadsyłanych 
przez rodziców.  

 

§ 4 

 Zobowiązuje nauczycieli do współpracy oraz  do konsekwentnego przestrzegania  zapisów 
tego zarządzenia. Termin przekazania informacji , ewentualnych rekomendacji upływa 31 
marca 2020 . Opracowane rekomendacje należy przekazać Dyrektorowi za pośrednictwem 
poczty elektronicznej 

  

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

  

  

  

 


