
UCHWAŁA NR …../2019/2020 

Rada Pedagogiczna Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie 

z dnia 03.04.2020r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie. 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe (Dz. U. z 

2017r. poz. 59). 

uchwala się, co następuje: 

§1  

W Statucie Przedszkola Publicznego Nr 10 w Rzeszowie, stanowiącym załącznik nr ….. do 

uchwały nr ……………. Rady Pedagogicznej w Przedszkola Publicznego Nr 10  w Rzeszowie 

z dnia 01.12.2017 w sprawie jednolitego tekstu statutu Przedszkola Publicznego Nr 10 w 

Rzeszowie, ul. Staroniwska 55, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w rozdziale 2 §10 dodaje się ust. 22, który otrzymuje brzmienie „22. W sytuacji 

wyjątkowej ogłoszonej przez władze państwowe / oświatowe np. stan zagrożenia 

epidemiologicznego / stan epidemii, dopuszcza się możliwość prowadzenia zajęć na 

odległość /zdalnie /  

2) w rozdziale 3 §14 ust. 5 dodaje się pkt. 5a w brzmieniu „5a. W sytuacjach 

wyjątkowych ogłoszonych przez władze państwowe / oświatowe np. stan epidemii, 

dopuszcza się organizowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej w sposób zdalny poprzez 

program Office 365 lub inne komunikatory internetowe. O zdalnym posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej informuje jej członków - dyrektor poprzez dostępne kanały komunikacji 

tj. Office 365 i/lub e-dziennik, i/lub e-mail, i/lub telefonicznie”. 

3) w rozdziale 3 §14 ust. 8 dodaje się pkt. 8a w brzmieniu „8a. Porządek  dzienny  oraz  

datę  i  godzinę  posiedzenia  Rady  Pedagogicznej  /zespołu  wychowawczego/ podaje  

dyrektor  Przedszkola  do  wiadomości  w  księdze  zarządzeń,  i/lub email przynajmniej  

5  dni  przed  posiedzeniem. 

4) w rozdziale 3 §14 ust.19 dodaje się pkt. 19a w brzmieniu „19a. Z posiedzenia 

zdalnego Rady Pedagogicznej dopuszcza się zdalne sporządzenie protokołu - jako 

dokumentacji zdalnej pracy rady pedagogicznej”. 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 4  

w Rzeszowie. 

§3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem ………………. 

 

Uzgodniono z Radą Rodziców dnia   

 

Podpisy Rady Pedagogicznej Przedszkola: 

 


