
§3 zmieniono ustęp 6 wykreślając punkt 

7.2 W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel 

edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu, 

o którym mowa w pkt.13.1. 

W 9.4  wkreśla się zapis  po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na 

podstawie opinii Zespołu, o którym mowa w pkt. 13.1.  

Wykreśla się punkty: 

13.1 W celu objęcia ucznia całościową pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz 

zintegrowania oddziaływań pomocowych w szkole funkcjonują Zespoły do spraw Pomocy 

Psychologiczno-Pedagogicznej, odrębne dla poziomów kształcenia.  

13.2 Do zadań Zespołu należy w szczególności:  

1) rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym:  

a) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych; 

b) rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień.  

2) określenie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, odpowiednio do dokonanego rozpoznania; 

3) dokonywanie okresowej oceny efektywności pomocy udzielanej uczniom, w tym 

efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych zajęć, 

stosownie do potrzeb oraz przedstawianie wniosków i zaleceń do dalszej pracy  

z uczniem; 

4) wyrażanie opinii dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu klas szóstych, 

5) opracowywanie i wdrażanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych 

dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-

terapeutycznych dla uczniów niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym; 

6) opracowywanie i wdrażanie planów działań wspierających dla uczniów posiadających 

opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej oraz uczniów, u których dokonano 

rozpoznania o którym mowa w 5.2; 

7) podejmowanie działań wychowawczych i opiekuńczych, w tym rozwiązywanie 

problemów wychowawczych; 

8) organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli; 

9) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców  

i nauczycieli; 

10) wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów; 

11) współpraca z instytucjami wspierającymi planowanie i realizację zadań z zakresu 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej.  

13.3 W skład każdego Zespołu wchodzą; pedagog jako przewodniczący, nauczyciele 

obowiązkowych zajęć u ucznia, którego sprawa jest rozpatrywana, specjaliści zatrudnieni  

w szkole, wychowawca.  



13.4 Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w pracach Zespołu, w części dotyczącej ich dziecka. 

O terminie posiedzenia Zespołu i możliwości uczestnictwa w jego pracach zawiadamia 

rodziców, na piśmie, Dyrektor szkoły.  

13.5 W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu, Dyrektor szkoły informuje 

na piśmie rodziców ucznia o przyjętych przez Zespół ustaleniach. 13.6 Na wniosek Dyrektora 

szkoły w pracach Zespołu może uczestniczyć także przedstawiciel organu prowadzącego  

i przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej,  

w rejonie, której znajduje się szkoła.  

13.7 Zespół zajmuje się diagnozowaniem uczniów, planowaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, jej realizacją i badaniem efektywności działań w przypadkach:  

1) gdy uczeń posiada opinię poradni pedagogiczno-psychologicznej (wymóg formalny); 

2) na wniosek nauczyciela, gdy stosowane przez niego formy pomocy nie przyniosły 

oczekiwanej poprawy; 

3) na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów).  

Indywidualnych Potrzeb Ucznia, zwaną dalej „ Kartą ”, która zawiera:  

1) imię (imiona) i nazwisko ucznia; 

2) nazwę szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza; 

3) podstawę założenia Karty (opinia PPP, wniosek ucznia, nauczyciela), a w tym: 

a) diagnozę wynikającą z opinii wydanej przez poradnię psychologiczno-

pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 

b) informacje o stanie zdrowia ucznia; 

c) rozpoznanie dokonane przez Zespół;  

4) obszary, w których uczeń potrzebuje pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwagi 

na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

tego ucznia; 

5) zalecane formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, sposoby ich udzielania oraz 

czas trwania i wymiar godzin, w którym powinny być realizowane; 

6) podpisy osób uczestniczących w posiedzeniu Zespołu; 

7) podpis Dyrektora szkoły.  

13.9 Po upływie okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez 

Zespół i przydzielonej, za zgodą organu prowadzącego, przez Dyrektora szkoły, dokonuje 

okresowej oceny efektywności udzielanej pomocy oraz propozycje form i sposobów udzielania 

pomocy na kolejny okres, z określeniem czasu trwania i wymiaru godzin,  

w którym powinny być realizowane. Okresowa ocena ma być odnotowana w Karcie.  

13.10 Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez 

publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 

wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. W przypadku przejścia ucznia 

do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców.  

13.11 Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, Dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb 

na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej  



i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin  

i etatów występuje do organu prowadzącego.  

W pkt. 16 skreśla się podpunkt 6) udział w pracach Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno - 

Pedagogicznej; 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej zostały wprowadzone Uchwałą nr 9/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  

w Sławsku z dnia 30 września 2013r. 

 

W art. 6 § 22 otrzymuje następujące brzmienie: 

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych 

1. Edukacją i opieką w oddziałach przedszkolnych w Zespole Szkół w Sławsku objęte są 

dzieci w wieku trzech do pięciu lat oraz dzieci sześcioletnie, które nie rozpoczęły nauki w 

klasie pierwszej z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może 

uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym 

kończy 10 lat. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może uczęszczać dziecko, 

które ukończyło 2,5 roku. 

4. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia  

31 grudnia 2008 r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie obowiązku 

szkolnego. 

5. W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie, o którym mowa w ust. 1, które 

w tym roku szkolnym nie rozpocznie spełniania obowiązku szkolnego, kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolu. 

6. Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2009 roku) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie 

przedszkolne w przedszkolu. Obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego 

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy pięć lat.  

7. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca. 

8. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola w roku szkolnym 2013/2014  składają na rok 

szkolny 2014/2015 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 

7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego. 

9. Do przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze gminy Rzgów. 

10. Dzieci przyjmuje się do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor. 

11. Jeżeli przyjęcie dziecka wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć dziecko po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

12. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata.  



13. Niniejsze zasady stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do oddziału przedszkolnego. 

14. Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na warunkach  

i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

15. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na 

pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące 

kryteria: 

1) wielodzietność rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata; 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

16. Kryteria, o których mowa w ust. 15, mają jednakową wartość – 5 pkt (za każde kryterium). 

17. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponują wolnymi 

miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę: 

1) kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. Kryterium to określa organ 

prowadzący. Spełnianie tego kryterium jest potwierdzane oświadczeniem rodzica 

kandydata – 3 pkt. 

2) zatrudnienie obojga rodziców – 3 pkt. 

3) dziecko objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym – 10 pkt. 

4) dziecko, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w przedszkolu - 3 pkt. 

18. Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy Rzgów mogą być przyjęci do oddziału 

przedszkolnego, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, oddziały 

przedszkolne nadal dysponują wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby 

kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie 

rekrutacyjne. 

19. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego składa się do dyrektora Zespołu Szkół 

w Sławsku. 

20. Wniosek zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,  

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,  

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,  

21. Do wniosku dołącza się: 

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, 

2) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne  



3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu 

oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 

żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, 

4) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą,  

5) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych  

w  ust.15, 

6) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący 

określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata. 

22. W celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w oddziale przedszkolnym odpowiedniej 

opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych rodzic dziecka przekazuje 

dyrektorowi szkoły uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie 

i rozwoju psychofizycznym dziecka. 

23. Dokumenty określone w ust. 21 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być 

składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia.” 

24. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez 

przewodniczącego, lub może zwrócić się do Wójta Gminy Rzgów o potwierdzenie tych 

okoliczności. Wójt potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

25. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

Zespołu Szkół w Sławsku. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

26.  Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, 

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

27. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania 

rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

28. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej 

imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo 

niezakwalifikowaniu kandydata do danego oddziału przedszkolnego. 

29. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych do oddziałów przedszkolnych lub informację o liczbie wolnych 

miejsc. Listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym 

miejscu w siedzibie Zespołu Szkół w Sławsku. Listy zawierają imiona i nazwiska 

kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, 

która uprawnia do przyjęcia. 



30. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. 

31. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z 

wnioskiem i zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  w 

postępowaniu rekrutacyjnym. 

32. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Sławsku odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

33. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni 

od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

34. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje 

wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające. 

Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego 

poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

35. Terminarz rekrutacji do oddziałów przedszkolnych na dany rok szkolny zamieszczany jest 

w Regulaminie Rekrutacji. 

Rekrutacja do szkoły podstawowej 

1. Do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Zespole Szkół  

w Sławsku, dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmuje się z urzędu 

2. Dzieci spoza obwodu przyjmuje się do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. Kornela 

Makuszyńskiego po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego. 

3. Jeżeli przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły 

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po 

uzyskaniu zgody organu prowadzącego. 

4. O przyjęciu dziecka do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w trakcie roku 

szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor szkoły, z wyjątkiem przypadków 

przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie publicznej szkoły podstawowej, którzy są 

przyjmowani z urzędu. 

5. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata. 

6. Powyższe przepisy stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego, którzy ubiegają się o przyjęcie do publicznej szkoły 

ogólnodostępnej. 

7. Zgłoszenie o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 

kandydata zamieszkałego w obwodzie szkoły składa się do dyrektora Zespołu Szkół  

w Sławsku. 

8. Zgłoszenie zawiera: 

 1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

 2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,  

 3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,  



 4) numery telefonów rodziców kandydata. 

9. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy pierwszej po 

przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria,  uwzględniające 

zapewnienie jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych 

potrzeb społecznych: 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 3 pkt; 

2) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 3 pkt; 

3) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 3 pkt; 

4) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 3 pkt ; 

5) miejsce pracy rodzica sprzyjające uczęszczaniu dziecka do tej szkoły – 3 pkt; 

6) uczęszczanie starszego rodzeństwa do szkoły – 3 pkt; 

oraz może być brane pod uwagę kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata – 

3 pkt. 

10. Wniosek o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego kandydata 

zamieszkałego poza obwodem szkoły składa się do dyrektora Zespołu Szkół w Sławsku. 

11. Wniosek zawiera: 

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku 

numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego 

tożsamość, 

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata,  

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,  

4) numery telefonów rodziców kandydata,  

12. Do wniosku dołącza się: 

1) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów określonych w § 4 

ust.1 oraz  

2) oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie kandydata - jeżeli organ prowadzący 

określił kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata; 

 

13. Dokumenty określone w § 3 ust 3 są składane w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii 

albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą być 

składane także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica 

kandydata. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli 

następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia." 

14. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających 

okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, 



lub może zwrócić się do Wójta Gminy Rzgów  o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt 

potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni. 

15. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora 

Zespołu Szkół w Sławsku.  Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 

16. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności: 

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości 

listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,  

2) ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych, 

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego. 

 

17. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego 

kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty. 

18. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy 

kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona 

i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu 

kandydata do danego oddziału szkoły,  

19. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych  

i kandydatów nieprzyjętych do oddziałów lub informację o liczbie wolnych miejsc. Listy 

podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w 

siedzibie Zespołu Szkół w Sławsku. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów 

uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do 

przyjęcia. 

20. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych   i 

kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.  

21. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica  

z wnioskiem i zawiera ono przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, 

która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał  

w postępowaniu rekrutacyjnym. 

22. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora Zespołu Szkół w Sławsku odwołanie od 

rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie  7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 

23. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu 

administracyjnego. 

24. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi 

miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające. Postępowanie 

uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego 

rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne. 

25. Terminarz rekrutacji do szkoły podstawowej na dany rok szkolny zamieszczany jest  

w Regulaminie Rekrutacji. 



W art. 4 w §10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział. Liczba uczniów w oddziale 

nie powinna być większa niż 26. W klasach I – III liczba uczniów w oddziale nie może 

przekraczać 25. 

2. Podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki  

w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów. Ilość uczniów na zajęciach informatyki 

nie może przekraczać ilości stanowisk komputerowych w pracowni. 

W art. 4 w §10 skreśla się ust. 3. 

W art. 4 w §10 dotychczasowy ust. 8 otrzymuje nr 15 

W art. 4 w §10wprowadza się:  

8. Szkoła umożliwia uczniom naukę religii lub etyki zgodnie z życzeniem rodziców. 

Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w lekcjach religii lub etyki nie może być 

powodem do dyskryminacji. 

9. Organizacja religii odbywa się w szkole zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 14 

kwietnia 1992r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii  

w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 36, poz.155). 

10. Religia i etyka w szkole są organizowane dla uczniów na życzenie ich rodziców. 

11. Szkoła ma obowiązek organizowania lekcji religii dla grupy nie mniejszej niż 7 uczniów 

danej klasy. 

12. Naukę etyki organizuje się w szkole, gdy liczba uczniów uczestniczących w tych 

zajęciach wynosi nie mniej niż 3 uczniów. 

13. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 7 uczniów danego wyznania, to organ prowadzący 

szkołę w porozumieniu z rodzicami i władzami danego kościoła organizuje naukę religii 

w grupie międzyszkolnej lub poza szkołą, w punkcie katechetycznym, ale liczba 

uczniów nie może być mniejsza niż 3. 

14. Jeżeli w szkole zgłosi się mniej niż 3 uczniów deklarujących uczestnictwo w zajęciach 

z etyki, wówczas takie zajęcia można zorganizować w grupach międzyszkolnych lub 

poza szkołą.  

 

Zmiany do Statutu Szkoły Podstawowej zostały wprowadzone Uchwałą nr 11/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej im. K. Makuszyńskiego  

w Sławsku z dnia 28 lutego 2014r. 

 

 


