Korzystając z uprawnień zawartych w art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Rada
Pedagogiczna opracowała zmiany w statucie szkoły.
Uchwała Rady Pedagogicznej
Szkoły Podstawowej nr 14 w Elblągu
Nr 2/2015/16
z dnia 15 września 2015 r.
w sprawie uchwalenia zmian w statucie szkoły.
Na podstawie art. 50 ust. 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7. IX.1991 o systemie oświaty
(Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141,
poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r.
Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984 i Nr
141, poz. 1185 oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty
oraz niektórych innych ustaw (DZ.U.2014.7) uchwala się co następuje:
§1
W statucie Szkoły Podstawowej nr 14 wprowadza się następujące zmiany:
1. Dodaje się § 42a w brzmieniu:
„ 1. W sprawach dotyczących dzieci rodzice mają prawo kontaktować się z pracownikami
pedagogicznymi szkoły :
- podczas zebrań rodziców,
- w czasie przerw w szczególnych, uzasadnionych przypadkach losowych
- w terminach uzgodnionych uprzednio z pracownikiem.
2. Rodzice nie mogą zakłócać przebiegu zajęć swoją obecnością. W przypadku zdarzeń
losowych wymagających skontaktowania się rodzica/ opiekuna prawnego z dzieckiem, w/w
zgłaszają się do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 14 w Elblągu lub innego członka kadry
kierowniczej.
3. Rodzice/ opiekunowie prawni uczniów, których sytuacja rodzinna wymaga interwencji
sądu powinni zgłosić się do Dyrektora SP 14 w Elblągu celem przedłożenia dokumentacji
potwierdzającej, kto sprawuje opiekę prawną nad dzieckiem.
4. Przypadki notorycznego zakłócania przez rodziców/ opiekunów prawnych przebiegu zajęć
lekcyjnych będą zgłaszane do Komendy Miejskiej Policji w Elblągu lub do Sądu Rejonowego
w Elblągu - III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich.”

§2
Zmiany w statucie obowiązują po ich ogłoszeniu.

§3
Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi szkoły.
Przewodniczący Rady Pedagogicznej
Kazimiera Pierzyńska - Czujwid

