
Uchwała nr 11/2022/2023 

Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach 

z dnia 2 grudnia 2022 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 15 

z Oddziałami Sportowymi w Żorach 
 

Na podstawie: art. 82 ust. 2 w związku z art. 80 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.);  

 

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. 

 

W § 17a statutu Szkoły Podstawowej Nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach zmienia się 

zapisy ust.4-6 o następującej treści: 

 

4. Uczeń nieuczęszczający w zajęciach, o których mowa w ust. 1-3, powinien przebywać w tym 

czasie w świetlicy lub bibliotece szkolnej, chyba że zajęcia te odbywają się na pierwszej lub 

ostatniej godzinie lekcyjnej, a rodzice wystąpią do Dyrektora Szkoły z podaniem, w którym 

poinformują, że przejmują odpowiedzialność za dziecko w czasie jego nieobecności na tych 

zajęciach.  

5. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć określonych w ust. 1-3 po otrzymaniu decyzji 

Dyrektora Szkoły. 

6. Sposoby zwalniania uczniów z zajęć: 

1) uczeń może być zwolniony z zajęć osobiście przez rodzica lub dorosłą osobę upoważnioną 

przez rodziców po uprzednim zgłoszeniu tego faktu wychowawcy i dokonaniu wpisu do 

zeszytu wychowawcy.  

2) Uczeń może także samodzielnie opuścić szkołę w trakcie trwania zajęć, jeśli rodzic co 

najmniej dzień wcześniej uprzedzi o tym fakcie wychowawcę przez e-dziennik. 

3) W przypadku złego samopoczucia ucznia, po powiadomieniu przez szkołę, rodzic odbiera 

dziecko osobiście.  

 

§ 2. 

Usuwa się zapis ust.7.  

 

§ 3. 

Zobowiązuje się Dyrektora do opracowania i opublikowania jednolitego tekstu statutu. 

 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ale z mocą od 12 grudnia 2022 r.  

 

 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 30                   

Za: .30                           

Przeciw: 0                       

Wstrzymało się: 0                                                                                                                                                   

Członków Rady Pedagogicznej: 51                                                                                                                 

Głosowało: 30 

 

podpis Przewodniczącego Rady Pedagogicznej: 


