UCHWAŁA 4/17/18
Rady Pedagogicznej
Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku
z dnia 4 kwietnia 2018 r.
w sprawie zmian do statutu szkoły
Działając na podstawie art. 82 ust. 2 w związku z art. 72 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) Rada Pedagogiczna Publicznej Szkoły
Podstawowej im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku uchwala się co następuje:
§ 1. W statucie szkoły wprowadza się następujące zmiany:
1) a) W § 10 dodaje się ustęp 6a. w brzmieniu:
„6a. Regulamin rady rodziców opublikowany jest na stronie internetowej szkoły
w terminie 14 dni od jego uchwalenia. Obowiązek przedłożenia regulaminu do
publikacji ciąży na radzie rodziców.”
b) W § 10 dodaje się ustęp 8a. w brzmieniu:
„8a. Rada rodziców realizuje obowiązki wskazane w § 10 ustęp 8 pkt 2,3,5,6
w terminie 14 dni od przedłożenia wniosku o opiniowanie przez dyrektora
szkoły. Brak opinii w powyższym terminie jest równoznaczny z opinią
pozytywną.”
c) W § 10 dodaje się ustęp 8b. w brzmieniu:
„8b. Rada rodziców dokonuje wyboru przedstawicieli wskazanych w § 10 ustęp
8 pkt 4 w terminie 14 dni od przedłożenia wniosku o wybór.”
d) W § 10 dodaje się ustęp 14 w brzmieniu:
„14. W razie rażącego uchylania się przez radę rodziców od współpracy
z innymi organami szkoły, w celu realizacji zadań statutowych, dyrektor
szkoły może wystąpić z wnioskiem o jej odwołanie. Wniosek dyrektora
rozpoznawany jest na zebraniu ogółu rodziców uczniów szkoły – każdego
ucznia reprezentuje jeden rodzic. Informacja o zebraniu ogłaszana jest na
minimum 7 dni przed planowanym terminem przez jej umieszczenie na stronie
internetowej szkoły i podanie w formie pisemnej w sposób zwyczajowy
ustalony (na tablicy ogłoszeń i w zeszytach korespondencji uczniów).
Głosowanie nad wnioskiem dyrektora odbywa się w sposób tajny i jest ważne,
gdy brała w nim udział zwykła większość obecnych rodziców. W przypadku
pozytywnego rozpoznania wniosku dyrektora wyboru nowej rady dokonuje się
na zebraniach rodziców poszczególnych oddziałów w trybie określonym w
punktach poprzednich.
2) a) W § 12 ustęp 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Dyrektor szkoły, który jest mediatorem i ostatecznie rozstrzyga sprawy
sporne, wydaje decyzje w sprawie”.
b) W § 12 ustęp 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Od decyzji dyrektora może być wniesione odwołanie do organu
prowadzącego szkołę w terminie nieprzekraczalnym 14 dni od daty wydania
decyzji.”

c) W § 12 ustęp 8 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) poinformowanie stron na piśmie o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem
w ciągu 14 dni od złożenia wniosku, o którym mowa w pkt 3”
3) a) W § 13 dodaje się ustęp 1a w brzmieniu:
„1a. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze odbywają się w dwóch okresach.
Okres pierwszy trwa od początku zajęć dydaktyczno-wychowawczych do 31
stycznia, a okres drugi od 1 lutego do końca zajęć dydaktycznowychowawczych.”
b) W § 13 dodaje się ustęp 14a w brzmieniu:
„14a. Zmieniony w drugim okresie tygodniowy rozkład zajęć wchodzi w życie
w pierwszy poniedziałek lutego”.
4) Użyty w statucie szkoły w różnej liczbie i przypadku wyraz „semestr”
zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazem „okres”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 04.04.2018r.
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