
NOWELIZACJA STATUTU

Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 6 w Rybniku
z dn. 27 lutego 2014 r.

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

§ 30 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) ze świetlicy może korzystać każdy uczeń, na podstawie karty zgłoszenia  złożonej przez 
rodziców  (prawnych  opiekunów),  dopuszcza  się  też  sporadyczne  korzystanie  ze 
świetlicy uczniów niezgłoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów)

§ 36   ust.1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8) Liczba uczniów w klasie pierwszej nie może przekroczyć 25.

§ 49 uchyla się

§ 54 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

2. W  razie  stwierdzenia  niespełnienia  obowiązku  szkolnego  przez  dziecko  Dyrektor 
kieruje  do  jego  rodziców  lub  opiekunów  prawnych  upomnienie,  zawierające 
stwierdzenie, że obowiązek szkolny nie jest realizowany oraz wezwanie do posłania 
dziecka  do  szkoły  z  wyznaczeniem  terminu  i  informacją,  że  nie  spełnienie  tego 
obowiązku  jest  zagrożone  skierowaniem  sprawy  na  drogę  postępowania 
egzekucyjnego.

§ 54 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

3. Uczeń może być odroczony od obowiązku szkolnego tylko na podstawie orzeczenia 
PPP i zgody rodziców.

§ 56 ust.1  uchyla się    pkt 1.

§ 56 ust.1  wprowadza się pkt 1a:

1a) Nabór do szkoły podstawowej odbywa się w formie elektronicznej za pomocą witryny: 
www.rybnik.podstawowe.nabor.pl. Rodzice potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły 
obwodowej poprzez wypełnienie i podpisanie deklaracji, którą dostarczają do sekretariatu 
szkoły.

§ 56 ust.1  wprowadza się pkt 1b:
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1b) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy 
pierwszej  po  przeprowadzeniu  postępowania  rekrutacyjnego,  jeżeli  szkoła  nadal 
dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie następujących kryteriów:
a) miejsce  zamieszkania  kandydata  Rybnik  (8  pkt.)  -  potwierdzone  oświadczeniem 

rodziców (prawnych opiekunów),
b) kandydat uczęszczający w roku szkolnym 2013/14 do przedszkola znajdującego się 

w obwodzie szkoły podstawowej prowadzącej oddział wskazany na 1. miejscu listy 
preferencji (4 pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów),

c) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej (2 pkt.) - 
potwierdzone oświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów),

d) kandydat,  którego  rodzeństwo  w  roku  szkolnym  2013/14  jest  uczniem  szkoły 
podstawowej prowadzącej oddział wskazany na 1. miejscu listy preferencji (1pkt.) - 
potwierdzone oświadczeniem rodziców (prawnych opiekunów).

§ 56 ust.1  wprowadza się pkt 1c:

1c) Jeżeli  próg punktowy zostanie  osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba 
miejsc (wyniki  ex aequo) to o przyjęciu  do szkoły będą decydować następujące tzw. 
kryteria ustawowe:

a) wielodzietność  rodziny  kandydata  –  potwierdzona  oświadczeniem  rodziców 
(prawnych opiekunów),

b) niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o niepełnosprawności,
c) niepełnosprawność  jednego  z  rodziców  kandydata-  potwierdzona  orzeczeniem 

o niepełnosprawności,
d) niepełnosprawność  obojga  rodziców  kandydata-  potwierdzona  orzeczeniem 

o niepełnosprawności,
e) niepełnosprawność  rodzeństwa  kandydata-  potwierdzona  orzeczeniem 

o niepełnosprawności,
f) samotne  wychowywanie  kandydata  w  rodzinie  –  potwierdzone  prawomocnym 

wyrokiem sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację  lub akt  zgonu  oraz 
oświadczeniem o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 
dziecka wspólnie z jego rodzicem,

g) objęcie  kandydata  pieczą  zastępczą  – potwierdzone dokumentem poświadczającym 
objęcie dziecka pieczą.

§ 56 ust.1  wprowadza się pkt 1d:

1d) Kryteria te mają jednakową wartość (1pkt.) i  są brane pod uwagę łącznie.

§ 56 ust.1  wprowadza się pkt 1e: 
1e) Harmonogram naboru do szkoły podstawowej:
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§ 77   ust.1 pkt 1  podpunkt a pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie:
 

-posiadł wiedzę i umiejętności w zakresie podstawy programowej 

§ 77   ust.1 pkt 1  podpunkt b pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie:

- opanował  pełny  zakres  wiedzy  i  umiejętności  określony podstawą  programową  w 
danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, 

§ 77   ust.1 pkt 1  podpunkt c pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie:

-  opanował  treści  na  poziomie  przekraczającym  wymagania  podstawowe  ujęte  w 
podstawie programowej,

§ 77   ust.1 pkt 1)  podpunkt d pierwszy myślnik otrzymuje brzmienie :

-  opanował  wiadomości  i  umiejętności  na  poziomie  podstawowym  treści  zawartych  w 
podstawie programowej,  

§ 77   ust.1 dodaje się pkt 8:

8)  W  przypadku  nieklasyfikowania  ucznia  z  zajęć  w  dokumentacji  przebiegu 
nauczania  zamiast  oceny  klasyfikacyjnej   wpisuje  się  „nieklasyfikowany”, 
„nieklasyfikowana”.

§ 84   ust.1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
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LP Nazwa etapu Data rozpoczęcia Data zakończenia

1. Publikacja oferty – otwarcie 
strony dla rodziców 02.04.2014 godz. 9.00

2 Wprowadzanie zgłoszeń przez 
rodziców 02.04.2014 godz. 9.00 30.04.2014 godz. 13.00

3
Zakończenie etapu 
wprowadzania zgłoszeń przez 
rodziców

30.04.2014 godz. 13.00

4
Publikacja listy 
zakwalifikowanych – otwarcie 
strony dla rodziców

26.05.2014 godz. 9.00

5 Potwierdzanie woli przez 
rodziców 26.05.2014 godz. 9.00 05.06.2014 godz. 15.00

6 Publikacja listy przyjętych 09.06.2014 godz. 9.00



Szkoła publikuje tekst ujednolicony Statutu najpóźniej po trzech nowelizacjach.
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