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W związku z Rozdz. VIII § 37 ust.1 pkt c, e oraz korzystając z uprawnień zawartych w 

art. 42 ust. 1 ustawy o systemie oświaty, Rada Pedagogiczna opracowała projekt zmian w statu-

cie szkoły. Wprowadzone zmiany dostosowują zapisy statutu do znowelizowanych aktów praw-

nych wyższego rzędu. Projekt zmian w statucie został przedstawiony do zaopiniowania RR – 

26.01.2012 r. i SU w częściach wymagających takich opinii. 
 

Uchwała Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Zespole Szkolno – Przedszkolnym Nr 4 

w Rzeszowie 

Nr 3 /2011/2012 

z dnia 19 stycznia 2012 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 oświa-

ty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

 

 § 1 

 

W statucie Szkoły Podstawowej nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie z dnia 30 listopada 

2010 roku wprowadza się następujące zmiany wynikające ze zmian aktów prawnych wyższego 

rzędu oraz ewaluacji dotychczasowych zapisów statutu: 

Ilekroć w Statucie jest mowa o dyrektorze szkoły- należy przez to rozumieć dyrektora zespołu. 

1. Na podstawie Uchwały Nr VII/115/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 22 lutego 2011 r. 

§1 oraz §3 ust. 1 Załącznika do Uchwały Nr VII/115/2011 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 

22 lutego 2011 r.:  

Rozdział I §1.1 Statutu zmienia brzmienie: „Z dniem 1 września 2011 r. tworzy się Ze-

spół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Rzeszowie w skład którego wchodzą: Szkoła Pod-

stawowa nr 14 im. Orląt Lwowskich w Rzeszowie i Przedszkole Publiczne nr 10 w Rze-

szowie. Pełna nazwa szkoły: Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Szkoła Podstawowa 

nr 14 im. Orląt Lwowskich, 35-101 Rzeszów ul. Staroniwska 55.” 

§2.1 zmienia brzmienie: „Organ prowadzący Zespół – Gmina Miasto Rzeszów”. 

2. Rozdział II §4 zmienia brzmienie: w miejsce „(Dz. U. Nr 256/2004 poz. 256)” wpisu-

je się: „(Dz. U. Nr 256/2004 poz. 2572)” 

§5.2 zmienia brzmienie: „Pomoc psychologiczno- pedagogiczną organizuje dyrektor ze-

społu w myśl Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udziela-

nia i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228, poz. 1487)” 

§6.14 zmienia brzmienie: „Władze Zespołu mają obowiązek…”. 

3. W rozdziale III §8.5.4 ilekroć jest mowa o szkole należy rozumieć przez to Zespół.  

§5.30.3 zmienia brzmienie: „… pieczęć nagłówkowa Zespołu”. 

§5.30.12 zmienia brzmienie: „ Księgi protokołów należy udostępniać na terenie Zespołu 

jej nauczycielom, upoważnionym pracownikom zatrudnionym w organach nadzorują-

cych i prowadzących Zespół oraz upoważnionym przedstawicielom związków.” 

4. W rozdziale IV §12.1 dodaje się: „… dopuszczonych przez dyrektora do użytku szkol-

nego (Rozporządzenie MEN z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku 

w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów wychowania oraz do-

puszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. Nr 89, poz. 730 z późn. zm.) oraz 

art. 22a ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty.” 

§12.2 uchyla się. 

§19.2 zmienia brzmienie: „… pracownicy Zespołu…” 

5. W rozdziale V- ilekroć jest mowa o nauczycielach i pracownikach szkoły – należy przez 

to rozumieć nauczycieli i pracowników Zespołu. 
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§22.2.a1 zmienia brzmienie: „… wybrać program nauczania i podręcznik …” 

§22.2.a2 uchyla się. 

§22.2.a4 uchyla się. 

§23.4 zmienia brzmienie: „… który koordynuje pomoc psychologiczną i pedago-

giczną…” 

§23.4.2b uchyla się.  

§23.4.4 zmienia brzmienie: „… i 4.3…” 

6. Rozdział VI § 25.2.p uchyla się. 

7. Rozdział VII §28 zmienia brzmienie: „… (Dz. U. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)…” 

§29 wykreśla się zapis: „strój szkolny”. 

§30.18d dodaje Si zapis: „ termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).”  

§30.20 zmienia brzmienie: „ W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może po-

stanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek 

wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.” 

§30.21a usuwa się zapis: „termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem 

i jego rodzicami (opiekunami prawnymi).”   

§30.21b uchyla się. 

 

8. Rozdział VIII §33 zmienia brzmienie: „Szkoła używa pieczęci podłużnej o treści Zespół 

Szkolno- Przedszkolny Nr 4 35- 101 Rzeszów, ul. Staroniwska 55” 

§35.1 zmienia brzmienie: „Dokumentacja szkolna prowadzona jest i przechowywana 

przez kancelarię Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami.  

§35.2 zmienia brzmienie: „ Gospodarka finansowa i materialna szkoły prowadzona jest 

przez kancelarię Zespołu na podstawie odrębnych przepisów.” 

9. W rozdziale VIII dodaje się §40 o treści: „Na podstawie §6 rozdziału II Załącznika 

do Uchwały RM Rzeszowa „ w Zespole tworzy się stanowisko wicedyrektora Zespołu 

w przypadku, gdy Zespół liczy co najmniej 12 oddziałów. Zakres czynności dla wicedy-

rektora opracowuje dyrektor Zespołu.” 

 

§ 2 

 

Zmiany w statucie obowiązują od dnia 01.09. 2011 r. 

 

§ 3 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu. 

 

 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

                                                                                                   

............................................... 

Uchwała została przyjęta ilością głosów: 

1. Za: 20 

2. Przeciw: 0 

3. Wstrzymało się: 0 

4. Członków Rady Pedagogicznej ogółem: 20 

5. Obecnych: 20 
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