
 

UCHWAŁA Nr 9/2020/2021 

Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim 

z dnia 15 września 2020 r. 

w sprawie przyjęcia zmian w statucie przedszkola 

 
 
 
Na podstawie: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 dnia 20 marca 2020 , poz. 493), Rada Pedagogiczna Publicznego 

Przedszkola Nr 2 postanawia, co następuje:  

 
§ 1 

Uchwalić zaproponowane zmiany, zgodnie z załącznikiem do uchwały. 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały, łącznie z zapoznaniem z tymi zmianami pracowników przedszkola 

i rodziców, zgodnie z zasadami przyjętymi w statucie, powierza się Dyrektorowi Publicznego 

Przedszkola Nr 2 w Lwówku Śląskim. 

§ 3 

Uchwała jest prawomocna i przyjęta została: 
 głosami „za” — 11 
 głosami „przeciw” — 0 
 wstrzymujących się — 0 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia jej przez Radę Pedagogiczną. 
 

 
 
Przewodnicząca  
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 
/-/ Urszula Szmulewicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY RADY PEDAGOGICZNEJ 
PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W LWÓWKU ŚLĄSKIM 

Nr 9/2020/2021  
z dnia 15 września 2020 r. 

 
Działając na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 2020r. poz. 493 ze zm.) uchwala się, co następuje: 
 
 

§ 1 
W statucie przedszkola wprowadza się następujące zmiany: 
 
1. W ROZDZIALE IV - ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA § 6 dodaje się kolejno  

ust. 34 - 36 w brzmieniu: 
34. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie aktualnych 

przepisów, w tym wydanych przez ministra właściwego ds. edukacji, dyrektor odpowiada 
za organizację realizacji zadań przedszkola z  metod i technik kształcenia na odległość lub 
innego sposobu realizacji tych zadań. 

35. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz pozostałych 
pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora 
adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb: 
l) na terenie przedszkola; 
2) za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków 
łączności, a w przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym. 

36. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty 
środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić 
niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności. 

 
§ 2 

Zmiany w statucie wchodzą w życie z dniem podjęcia uchwały. 
  

 
 
Przewodnicząca  
Rady Pedagogicznej Publicznego Przedszkola Nr 2 
/-/ Urszula Szmulewicz 

 
 


