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Szkoły Podstawowej Nr 169 im, Marii Dąbrowskiej
w Łodzi, ul. Napoleonska7l17
z dnia 28 paźdzlernika 2013 r.

w sprawie zmian w zapisach statutowych

Na podstawie ań. 42 ust 1 . ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.

(tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), postanawia się co
następuje.

§1
Po przeprowadzeniu analizy zapisów statutu szkoły i przedstawieniu propozycji
nowelizacji w dniu 28 pażdziernika 2014 roku rada pedagogiczna postanowiła
większością głosów, przyjąc zmiany w zapisach statutowych.

§2
Zmiany wynikają z.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie
ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z dnia 22lutego2O12r.).

Analizy zapisów w statucie szkoły §7 organizacja świetlicy

§3
Zmiany dotyczą:

1. W preambule ust. 32 otrzymuje brzmienie:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w
sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia
22lutego 2012 r.).

2. Dodaje się §2 ust.4 pkt 95 w brzmieniu:
Procedura podziału na grupy językowe uwzględniająca stopień znajomości
języka szczegółowo opisana w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

3. W §7 ust.1 dodaje się pkt 1.10:

1 .10, Odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej:
a) odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej odbywa się zgodnie z deklaracją
rodzi cóWopieku nów prawnych żożoną w ka rcie za pisu ;

b) uczniowie klas l-Vl z wyjątkiem uczniów 6-1etnich mogą wracaó
samodzielnie o porze określonej przez rodziców/opiekunow prawnych, w
karcie zapisu lub innej, pisemnej formie;
c) dzieci uczęszczĄące do klasy l oraz objęte wychowaniem przedszkolnym,
są odbierane przez rodziców/opiekunów prawnych lub inne osoby
upowaznione pżez rodziców/opiekunów prawnych zapewniające dziecku
pełne bezpieczeństwo;
d) osoba niepełnoletnia odbierąąca dziecko 6-1etnie ze świetlicy szkolnej musi
mieó ukończone 13 lat, posiadać pisemne upowaznienie o którym mowa w
,1.10. c., oraz nie budzić wątpliwości wychowawców, co do nalezytego
wywiązywania się z obowiązków opiekuna;



1.

2.

e) w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących odbioru dzieci
wychowawcy świetlicy kontaktują się z dyrektorem szkoły.

§4

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 169 im.

Marii Dąbrowskiej w Łodzi
Zgodnie z § 18 Statutu Szkoły zobowlązuje się dyrektora szkoły do
opracowania tekstu ujednoliconego .

§5

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

P rzewod niczący Rady Pedagog i cznej
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