Siedlce 22.06.2016 r.

UCHWAŁA nr 9/2015/2016
Rady Pedagogicznej przy Szkole Podstawowej nr 4
im. Adama Mickiewicza w Siedlcach
w sprawie zmian w statucie szkoły

Na podstawie art.42 ust. 1 z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r.
Nr 256, poz.2572 z późn. zm.) uchwala się co następuje:
§1
BYŁO
§ 12
W szkole mogą być prowadzone przez stowarzyszenia zajęcia wspomagające proces nauczania
i wychowania dzieci za zgodą Dyrektora szkoły oraz po zapewnieniu przez te organizacje
niezbędnych środków rzeczowych, i finansowych.
§ 13
Szkoła może prowadzić w czasie wolnym od nauki placówkę wypoczynku dla dzieci
i

młodzieży

po

uzyskaniu

zgody

zgodnie z odrębnymi przepisami.

JEST
§ 12
uchylono
§ 13
Uchylono

organu

prowadzącego

szkołę

BYŁO
§ 83
Kompetencje Rady Szkoły
Rada Szkoły może być utworzona na wniosek Dyrektora lub na wniosek Rady Rodziców
1. W skład Rady Szkoły podstawowej wchodzą w równej liczbie:
a) nauczyciele wybrani przez ogół nauczycieli;
b) rodzice wybrani przez ogół rodziców.
2. Rada powinna liczyć co najmniej 6 osób.
3. Kadencja Rady Szkoły może trwać 3 lata.
4. Rada Szkoły powinna posiadać przewodniczącego oraz regulamin,
a zebrania powinny być protokołowane.
5. W posiedzeniach jako głos doradczy może brać udział Dyrektor Szkoły.
6. W szkole nie została powołana Rada Szkoły, a jej zadana wypełnia Rada Pedagogiczna.
Zadania Rady Szkoły:
-

uchwala Statut Szkoły;

-

przedstawia wnioski w sprawie rocznego planu finansowego środków specjalnych

szkoły lub placówki i opiniowanie projektu planu finansowego szkoły;
-

może występować do organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą lub

z wnioskami o zbadanie i dokonanie oceny działalności szkoły, jej dyrektora lub innego
nauczyciela zatrudnionego w szkole; wnioski te mają dla organu charakter wiążący;
-

opiniuje plan pracy szkoły, projekty innowacji i eksperymentów pedagogicznych oraz

inne sprawy istotne dla szkoły;
-

z własnej inicjatywy ocenia sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do

Dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu prowadzącego szkołę oraz do wojewódzkiej rady
oświatowej,

w

szczególności

w

sprawach

organizacji

zajęć

pozalekcyjnych

i przedmiotów nadobowiązkowych.
-

w celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Szkoły może gromadzić

fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady
szkoły lub placówki określa regulamin.
JEST
§ 83
Uchylono

BYŁO
§ 130
Nauczyciel jest urzędnikiem państwowym. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych
pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

JEST
§ 130
Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników szkoły określają odrębne przepisy.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.09.2015 roku.

Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Przemysław Anusiewicz

