
NOWELIZACJA STATUTU

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rybniku  z dn. 08.03.2016 r.

W Statucie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 6 w Rybniku z dnia 1 września 2012 r.
wprowadza się następujące zmiany:

§ 32  ust.1  pkt 2) otrzymuje brzmienie:

Przedszkole jest wielooddziałowe. Za zgodą organu prowadzącego mogą zostać utworzone
grupy  popołudniowe,  realizujące  podstawę  programową  w  godzinach  od  13.00  –  18.00.
Przedszkole prowadzi oddziały również w lokalizacji zewnętrznej.

§ 50 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Przedszkole obejmuje wychowaniem przedszkolnym dzieci od początku roku szkolnego w
roku  kalendarzowym,  w  którym  kończą  3  lata,  do  końca  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym kończą 7 lat.     

§ 50 ust.2 otrzymuje brzmienie:

Dziecko w wieku 6 lat musi odbywać w Przedszkolu obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne.  Obowiązek  ten  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  tym  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat.    

§ 50 ust. 3 i 4

 skreśla się, a ustępy 5,6,7, otrzymują odpowiednio brzmienie: 3,4,5.

§ 56 ust.1 dodaje się ust.1a):

Obowiązek  szkolny  dziecka  rozpoczyna  się  z  początkiem  roku  szkolnego  w  roku
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

§ 56 ust.1 dodaje się ust.1b):

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym
roku  kalendarzowym  kończy  6  lat  i  korzystało  z  wychowania  przedszkolnego   w  roku
szkolnym  poprzedzającym  rok  szkolny,  w  którym  ma  rozpocząć  naukę   w  szkole
podstawowej albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki wydaną przez publiczną
lub niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

§ 56 ust.1 dodaje się ust.1c):

Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w klasie I
szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r. u
dyrektora Zespołu, mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I szkoły
podstawowej. W tym przypadku dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym



do klasy I  na rok szkolny 2016/2017. Dziecko,  którego rodzice złożyli  wniosek,  w roku
szkolnym 2015/2016 kontynuuje naukę w klasie I szkoły podstawowej, z tym że w tym roku
szkolnym nie podlega ono klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy II szkoły podstawowej
oraz nie otrzymuje świadectwa szkolnego promocyjnego.

§ 56 ust.1 dodaje się ust.1d):

Dziecko,  którego rodzice  złożyli  wniosek,  o  którym mowa w ust.  1c),  w roku szkolnym
2015/2016 zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej może korzystać z
wychowania  przedszkolnego  w  wybranym  przez  rodziców  przedszkolu,  oddziale
przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego, jeżeli
odpowiednio dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej albo osoba kierująca inną formą
wychowania przedszkolnego wyrazi zgodę na przyjęcie dziecka w trakcie roku szkolnego.

§ 75 ust.1 pkt 2) dodaje się podpunkt g):

Minimalna liczba ocen cząstkowych dla ucznia w półroczu uzależniona jest od tygodniowej
liczby  godzin  przypadającej  na  dane  zajęcia  edukacyjne:  minimum  4  oceny  przy  1,2
godzinach zajęć edukacyjnych tygodniowo; minimum 6 ocen przy 3,4,5,6 i więcej godzinach
zajęć edukacyjnych tygodniowo.


