
Uchwała nr 9 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Rososzycy  

z dnia 17 lutego 2014 r.  

w sprawie zmian w statucie szkoły. 
 

Na podstawie art. 50 ust.2 pkt 1, w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991r.  

o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572, ze zm.) uchwala się, co następuje: 

 

§1 
W statucie szkoły podstawowej wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 17:  

a) dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym: 

1) do 30 czerwca kończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku 

szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

zwanej dalej „ustawą”, a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję 

o wcześniejszym przyjęciu do szkoły podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy; 

2) kończą 7 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie 

art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, 

a także dzieci, w stosunku do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do szkoły 

podstawowej na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy.” 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej nie podlegają postępowaniu 

rekrutacyjnemu. Są przyjmowani z urzędu na podstawie zgłoszenia, które zawiera dane 

kandydatów i rodziców kandydatów, określone w art.20 ustawy o systemie oświaty.” 

c) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Kandydaci zamieszkali poza w obwodem szkoły podstawowej podlegają postępowaniu 

rekrutacyjnemu. Mogą być przyjęci do klasy pierwszej, po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami (przyjęła wszystkich chętnych 

kandydatów zamieszkałych odpowiednio w obwodzie szkoły podstawowej).  

d) dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Komisję rekrutacyjną, kryteria naboru, terminy postępowania rekrutacyjnego oraz składania 

wymaganych dokumentów określa dyrektor szkoły.” 

e) dodaje się ust. 2c w brzmieniu: 

„2c. W postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych obowiązują niżej wymienione kryteria, 

którym przypisana jest określona liczba punktów: 
 

L.p. Kryterium Liczba punktów 

1. Dziecko, które ubiega się o przyjęcie do klasy pierwszej  

w szkole obwodowej. 

16 

2. Dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły. 8 

3. Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału 

przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej szkole 

do klasy pierwszej. 

4 

4. Dziecko posiadające rodzeństwo w wybranej placówce. 2 

5. Dziecko spoza obwodu szkoły (dziecko niezameldowane 

 i niemieszkające w obwodzie szkoły). 

1 

 

1) komisja rekrutacyjna może określić wykaz dokumentów/oświadczeń potwierdzających 

spełnianie kryteriów, 



2) w przypadku nieprzedłożenia przez rodzica/prawnego opiekuna dokumentów określonych 

przez komisję rekrutacyjną – potwierdzających spełnianie kryteriów, komisja rekrutacyjna 

rozpatrując wniosek, może nie uwzględnić danego kryterium, 

3) wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci 

(art.20b ustawy o systemie oświaty), 

4) samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, 

wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, 

osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko 

z jego rodzicem (art.20b ustawy o systemie oświaty).” 

f) dodaje się ust. 2d w brzmieniu: 

„2d. Nabór do klasy pierwszej prowadzony jest w następujących terminach: 

1) od lutego do marca pobieranie w sekretariacie karty zgłoszenia dziecka do klasy pierwszej 

oraz wniosku - jeżeli dziecko mieszka poza obwodem szkoły, wypełnione wnioski i karty 

zgłoszenia należy złożyć osobiście w sekretariacie szkoły, 

2) do końca marca ogłoszenie wstępnej listy dzieci przyjętych do klasy pierwszej, 

3) do połowy kwietnia składanie odwołań od decyzji komisji rekrutacyjnej, 

4) do końca kwietnia przekazanie rodzicom decyzji w sprawie odwołania i ogłoszenie listy dzieci 

przyjęty do klasy,  

5) w drugiej połowie lipca ogłoszenie listy dzieci przyjętych spoza obwodu szkoły. 

g) dodaje się ust. 2e w brzmieniu: 

„2e. Jeżeli przyjęcie ucznia spoza obwodu szkoły w trakcie roku szkolnego wymaga 

przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki 

finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody Wójta Gminy 

Sieroszewice.” 

h) dodaje się ust. 2f w brzmieniu: 

„2f. Powyższe przepisy stosuje się do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 

specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznego przedszkola i publicznej szkoły.” 

i) dodaje się ust. 2g w brzmieniu: 

„2g. Procedura odwoławcza do postępowania rekrutacyjnego klasy pierwszej: 

1) składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odnowy przyjęcia – 7 dni od dnia podania 

do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, 

2) sporządzenie przez komisję rekrutacyjną do 5 dni od daty złożenia wniosku odmowy 

przyjęcia, 

3) złożenie przez rodzica pisemnego odwołania w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej do dyrektora, 

4) rozpatrzenie przez dyrektora odwołania w ciągu 7 dni od rozstrzygnięcia komisji 

rekrutacyjnej.” 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 17 lutego 2014 r. 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej   
                                                                                                                            mgr Elżbieta Chmura 

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

 

 

 


