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UCHWAŁA NR 2/2017/2018 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

W ŻYRARDOWIE 

z dnia 29 listopada2017 roku 

w sprawie przyjęcia statutu Szkoły Podstawowej Nr 6 w Żyrardowie. 

Na podstawie art. 72 ust. li art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. 
U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.) oraz w związku z art. 322 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. 
Przyjmuje się Statut Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej w Żyrardowie w brzmieniu 

określonym w załączniku do niniejszej uchwały. 

§2. 

Z dniem podjęcia niniejszej uchwały traci moc dotychczas obowiązujący Statut Zespołu Szkół 

Publicznych Nr 6 w Żyrardowie. 

§3. 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Elizy Orzeszkowej 

w Żyrardowie. 

§4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 322 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo oświatowe dotychczasowe statuty szkół zachowują moc do dnia wejścia w życie statutów 

wydanych na podstawie ustawy - Prawo oświatowe. Ustawodawca przewidział, że dotychczasowe 

statuty obowiązują nie dłużej niż do 30 listopada 2017 r. A zatem, w myśl art. 322 ust. 4, rada 

pedagogiczna szkoły przygotowuje projekt nowego statutu (nie zmian) i przedstawia do uchwalenia 

radzie szkoły (art. 72 ust. 1 oraz 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe). Jeżeli w szkole nie została powołana rada szkoły, jej zadania wykonuje rada 

pedagogiczna (art. 82 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe). Nowy statut szkoły podstawowej zawiera 

regulacje wymienione w art. 98 ust. 1 i ust. 3 oraz art. 99 ustawy - Prawo oświatowe. 

W sprawie Statutu przeprowadzono konsultacje z Radą Rodziców SP6 w dniu 15 listopada 2017 

roku. 
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