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UCHWAŁA 5/3/2014/2015 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. MARII 

KONOPNICKIEJ 

W HARKABUZIE 

z dnia 22 września 2014 r. 

 
w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii 

Konopnickiej w Harkabuzie 

Na podstawie art. 52 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t.j. Dz. 

U. z 2004r. Nr 256 ze zmianami) uchwala się co następuje: 

 

§ 1. Do Statutu Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Harkabuzie 

wprowadza się następujące zmiany: 
 

 
 

1. W § 9 ust.1 pkt 9 litera ,,d” dopisuje się po wyrazie ,,owoce’’ wyrazy   
,, i warzywa”. 

 
2. W § 9 pkt 5 litera ,,d” po tiret pierwszy wprowadza się tiret drugi 

o brzmieniu: 

 
 -sukcesywne wyposażanie uczniów w bezpłatne podręczniki do 
obowiązkowych  zajęć edukacyjnych, 

 
3. W § 13 dodaje się pkt 3a o brzmieniu: 

 Kontakty poprzez dziennik elektroniczny. 
 
4. W § 55 ust. 1 pkt 3 dopisuje się po wyrazie ,,Szkoły”  następujące wyrazy:  

  ,,Szczegółowy schemat postępowania w przypadku zwalniania uczniów   z 
zajęć zawarty jest w dokumencie szkoły  ,,Procedury usprawiedliwiania  
nieobecności i zwalniania uczniów z zajęć lekcyjnych”. 
 

5. W § 55 ust. 13  skreśla się  wyraz ,,lekcyjny” a dopisuje się wyrazy:  
 zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej”. 

 
6. W§ 72 pkt 1,2,3 otrzymuje nowe brzmienie: 

 
pkt 1otrzymuje brzmienie: 

W przypadku zaistnienia sporów tryb ich rozstrzygania następuje  według zasad 
zawartych w ,,Procedurach przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków” 
wprowadzonych Zarządzeniem Nr 04/2014 Dyrektora Szkoły z dnia 10.09. 2014r.  
 

pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
Procedury przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków stanowią odrębny  
załącznik do Statutu Szkoły. 



 
 

pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
Stroną w sprawie jest każdy pracownik szkoły, uczeń, rodzic (prawny opiekun), 
którym przysługuje prawo składania skarg i wniosków. Skargi i wnioski można 
składać we własnym interesie oraz interesie społecznym. 

 
7. W § 73 ust 4 do pkt 5 po wyrazie ,,Szkoły” dopisuje się wyrazy: 

Szczegółowe zasady usprawiedliwiania nieobecności zawarte są w ,,Procedurach 
usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z zajęć lekcyjnych”, które stanowią 
załącznik do Statutu. 

8. W§ 73 uchyla się pkt 8,9. 
 

9. W § 81 pkt 14 wykreślono dotychczasową treść i wprowadzoną nową w 
brzmieniu: 

W celu ewidencjonowania osiągnięć edukacyjnych ucznia szkoła prowadzi 
dziennik zajęć lekcyjnych w formie elektronicznej. Szczegółowe  zasady  
prowadzenia  dziennika  elektronicznego  reguluje załącznik  do  Statutu  Szkoły  –  
„Zasady  funkcjonowania  dziennika elektronicznego”  oraz  ogólne  przepisy  
regulujące  zasady  prowadzenia dokumentacji szkolnej.” 

 
10. W § 81ust 15 w pkt 4usuwa się zapis: 

lub dzienniczku ucznia. 
 

11. W § 81ust 15 dodaje się pkt 5 o brzmieniu: 
informacje poprzez dziennik elektroniczny. 
 

12. W § 81 dodaje się ust 15a o brzmieniu: 
Korzystanie z dziennika nie zwalnia rodzica (prawnego opiekuna) z udziału  
w zebraniach ani z kontaktów indywidualnych ze szkołą. Funkcjonowanie dziennika 
reguluje oddzielny dokument ( Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego). 
 

13. W § 83 ust.8 pkt 2 dodaje się po wyrazie ,,pisemnie”  wyrazy 
,,i przez dziennik elektroniczny” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 22.09.2014 r. 

 

                                                                              ……………………………………………. 

                                                                               Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                    Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

                                                                                       w Harkabuzie 



 


