Uchwała nr VI /2018
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Ireny Kosmowskiej w Kotuni
z dnia 13.09.2018r.
w sprawie: zatwierdzenia zmian w Statucie szkoły
Na podstawie art. 72 ust.1, art. 80 ust.2 pkt 1 w związku z artykułem 82 ust.2 ustawy z dnia
14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2018r. poz. 996 ze zm.) rada pedagogiczna
uchwala co następuje:
§1

Rada pedagogiczna uchwaliła zmiany w Statucie szkoły.
§2
§ 34 ust. 1 pkt 7n otrzymuje brzmienie:
Uczeń może poprawić ocenę ze sprawdzianu w ciągu 2 tygodni od jej uzyskania
w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.
Ten sam sprawdzian uczeń może poprawić jeden raz.
§ 34 ust. 1 pkt 7 o :
Uczeń ma prawo poprawić każdą ocenę ze sprawdzianu. Poprawie nie podlegają oceny z
kartkówek.
§ 34 ust. 7 pkt p otrzymuje brzmienie:
Obydwie oceny uzyskane ze sprawdzianu wpisane są do dziennika zajęć lekcyjnych.
W § 46 ust.1pkt3) otrzymuje brzmienie:
Przewodniczący samorządu uczniowskiego po uzyskaniu informacji kontaktuje się
niezwłocznie w tej sprawie z wychowawcą klasy danego ucznia i przekazuje uzyskaną
informację. Wychowawca rozpatruje zgłoszona skargę.
W § 46 ust.1 pkt 4,5,6 – anulowano.
W § 46 - dodano ust 2, który otrzymuje brzmienie:
2. Tryb składania skarg przez rodziców w przypadku naruszenia praw ich dzieci.
1) Skarga może mieć formę ustną lub pisemną. Przy formie ustnej, dyrektor może
zwrócić się z prośbą o sformułowanie jej na piśmie.

2) Dyrektor wyjaśnia okoliczności sprawy i proponuje sposób rozwiązania sytuacji
będącej przedmiotem skargi w ciągu 7 dni od daty jej zgłoszenia.
3) Jeżeli strona skarżąca uzna, że sposób załatwienia sprawy nie jest satysfakcjonujący,
w ciągu 3 dni zgłasza to na piśmie dyrektorowi zespołu.
4) Dyrektor w ciągu dwóch dni powołuje komisję do rozpatrzenia skargi, w skład której
wchodzą:
a) społeczny zastępca dyrektora szkoły,
b) dwóch przedstawicieli rady rodziców ( przewodnicząca i jeden członek),
c) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej.
5) Jeżeli skarga jest bezzasadna lub zespół ją rozstrzygnie sprawę uważa się za
zakończoną. Stanowisko zespołu w formie pisemnej przekazuje się dyrektorowi szkoły.
O postanowieniach zespołu dyrektor informuje rodziców w formie pisemnej.
6) W każdym przypadku przy załatwianiu skargi dyrektor szkoły może skorzystać ze
wsparcia i pomocy prawnej organu prowadzącego.
7) Tryb od złożenia skargi do ostatecznego jej rozstrzygnięcia ( przez wszystkie organy )
nie może przekroczyć 30 dni. Po tym terminie sprawę uważa się za zamkniętą bez
możliwości odwołania.
§3

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

