Uchwała nr 20/05/07
z dnia.21.05.2007
Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół w Otrębusach w
sprawie zmian w Statucie Zespołu.

Na podstawie art.. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991r.o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z
2004r Nr 256, póz. 2572 z późn. zmianami), rozporządzenia MEN z dnia 9 lutego 2007r
zmieniającego rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół.
Rada Pedagogiczna uchwala co następuje:
§1 Do statutu Zespołu Szkół w Otrębusach wprowadza się następujące zmiany:
w rozdz. VII §4 do p. 4) dodaje się p. 4a) w brzmieniu:
4a) Szatnie udostępniane są uczniom przed zakończeniem zajęć lekcyjnych na podstawie
pisemnego zwolnienia rodziców potwierdzonego przez wychowawcę lub w czasie
jego nieobecności przez dyrektora lub wicedyrektora, w rozdz. 7 do §25 dodaje się §25a w
brzmieniu:
§25a. Wcześniejsze zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych odbywa się na podstawie
pisemnej zgody rodzica, którą potwierdza telefonicznie wychowawca, a w czasie
jego nieobecności telefonicznie dyrektor lub wicedyrektor szkoły.
- w rozdz. VII dodaje się §34 w brzmieniu:
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone przez uczniów wartościowe
przedmioty.
- w rozdz. IX §25, p. 2) otrzymuje brzmienie:
2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę szkolną, rzetelnej pracy
własnej nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności, systematycznego uczęszczania i
przygotowywania się do zajęć szkolnych oraz właściwego zachowania się w ich
trakcie, uczęszczania na zajęcia wyrównawcze uzgodnione z nauczycielem.
- w rozdz. IX §25, p. 4) otrzymuje brzmienie:
4) okazywania szacunku nauczycielom, uczniom oraz innym pracownikom szkoły,
podporządkowania się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady pedagogicznej
oraz ustaleniom samorządu klasowego lub szkolnego; spory rozstrzyga się tylko na
zasadach określonych w statucie szkoły.
- w rozdz. IX §25, p. 5h) otrzymuje brzmienie:
5h) dbanie o czysty i schludny wygląd swojej osoby, zmiany obuwia w budynku
szkolnym, noszenia odpowiedniego stroju stosownie do zaleceń dyrektora szkoły i
rady pedagogicznej
- w rozdz. IX §25 dodaje się p.6) ,p.7, p.7a), p.7 b) w brzmieniu:
6) usprawiedliwienie w formie pisemnej nieobecności na zajęciach edukacyjnych w ciągu 7
dni od dnia powrotu do szkoły.
7) zachowania właściwych warunków korzystania z telefonów komórkowych i innych
urządzeń elektronicznych na terenie szkoły a zwłaszcza:
a) wyłączania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć
lekcyjnych
b) w przypadku korzystania z telefonów i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć
uczeń ma obowiązek przekazania ich nauczycielowi prowadzącemu zajęcia, który z
kolei zwraca je rodzicom.
§2 Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły.
§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

mgr Urs

