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Aneks nr 6 

do Statutu Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku 

 

 

Na podstawie: 

−  art. 40 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1148) – obowiązki rodziców, 

− art. 68 ust. 1 pkt.1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1148) – zadania dyrektora szkoły, 

− art. 98 ust. 1 pkt. 4 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 1148) – zapisy w statucie szkoły 

wprowadza się następujące zmiany w Statucie Szkoły Podstawowej nr 4 im. ks. Zdzisława 

Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku: 

 

1. W § 23 ust.3e otrzymuje brzmienie: 

„ 3e. Wychowawca oddziału na pierwszym w danym roku szkolnym zebraniu z rodzicami 

zapoznaje rodziców z procedurą bezpieczeństwa (ust. 3a-3d) oraz procedurą zwalniania uczniów 

z zajęć szkolnych (obowiązkowych, pozalekcyjnych oraz świetlicowych). Na tym zebraniu rodzice 

wypełniają indywidualną listę osób upoważnionych do odbierania dziecka ze szkoły, w tym ze 

świetlicy, przed zakończeniem zajęć szkolnych (załącznik nr 3 do procedury zwalniania uczniów 

z zajęć szkolnych).” 

2. W § 23, w ust. 4 (Zasady zwalniania ucznia z zajęć) dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) szczegółowe zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych wraz z wzorami dokumentów 

wynikających z tych zasad zawarte są w procedurze zwalniania uczniów z zajęć szkolnych.” 

3. W § 23 ust.7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Uczeń, którego samopoczucie pogorszy się w czasie trwania zajęć, może być zwolniony do 

domu tylko pod opieką rodziców lub osób przez nich upoważnionych. Do czasu ich przybycia do 

szkoły uczeń przebywa w gabinecie higienistki szkolnej lub w sekretariacie szkoły. Szczegółowe 

zasady zwalniania uczniów z zajęć szkolnych wraz z wzorami dokumentów wynikających z tych 

zasad zawarte są w procedurze zwalniania uczniów z zajęć szkolnych.” 

 

 


