
ANEKS DO  STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAŁAMI 

INTEGRACYJNYMI NR 20 

IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU 

 

Uchwała nr  5/2015/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20  

w Rybniku z dnia 07. 03. 2016 r. 

w sprawie zmian w Statucie Szkoły 

 

Podstawa prawna: art. 42 ust. 1, art. 50 ust.2 pkt 1 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 

1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy 
Buchalików w Rybniku wprowadza się następujące zmiany: 

 
W §5 dodaje si ę p. 3 w brzmieniu: 
3. W oddziałach integracyjnych liczących co najmniej 3 uczniów niepełnosprawnych 
podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach komputerowych i języka 
angielskiego. 
 
 
§14 p. 1  otrzymuje brzmienie: 
 
1. Do klasy pierwszej sześcioletniej szkoły podstawowej, przyjmowane są dzieci, 
które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im realizacji 
obowiązku szkolnego. 
Na wniosek rodziców naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej może także 
rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i: 
1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 
szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, lub  
2) posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną 
przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię 
psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 Ustawy o Systemie 
Oświaty oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla 
pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
 
W §14 p. 1a  otrzymuje brzmienie: 
1a. Dyrektor odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko zamieszkałe w obwodzie 
szkoły obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny, na wniosek rodziców, który składa 
się w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do dnia 31 
sierpnia.  
W §14 p. 1b  otrzymuje brzmienie: 



1b. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia 
specjalnego, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie 
dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 
9 lat. Wówczas wniosek, o którym mowa w ust. 1a można złożyć ponownie w roku 
kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat, nie później niż do dnia 31 sierpnia. 
Do wniosku, dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię, 
z której wynika potrzeba odroczenia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego 
w danym roku szkolnym, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-
pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno--pedagogiczną, założoną 
zgodnie z art. 82 Ustawy o Systemie Oświaty oraz zatrudniającą pracowników 
posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 
psychologiczno-pedagogicznych. 
 
W §14 po p. 1b dodaje si ę p. 1c w brzmieniu: 
1c.   Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły 
naukę w klasie I, na wniosek rodziców, złożony do dyrektora szkoły w terminie do 
dnia 31 marca 2016r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w 
klasie I. 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. 
Dziecko to może zamiast kontynuowania nauki w klasie I szkoły podstawowej, 
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. 
 
W §14 po p. 1c dodaje si ę p. 1d w brzmieniu: 
1d. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 
uczęszczają do klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 
dyrektora szkoły w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku szkolnym 
2016/2017 kontynuować naukę w klasie II szkoły podstawowej. Wówczas dzieci te, w 
roku szkolnym 2015/2016 kontynuują naukę w klasie II szkoły podstawowej, z tym że 
w tym roku szkolnym nie podlegają klasyfikacji rocznej i promowaniu do klasy III 
szkoły podstawowej oraz nie otrzymują świadectwa szkolnego promocyjnego. 
 
§14 p. 4a, 4b, 4c, 4f, 4g, 4h  otrzymuj ą brzmienie: 
 
 



4a. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 
będzie prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem: 

 
4b. W terminie od  20 kwietnia do 15 maja 2016 r. rodzice kandydata, zamieszkałego 
poza obwodem, wypełniają wniosek w systemie elektronicznym za pomocą witryny 
www.rybnik.podstawowe.vnabor.pl  , a jego wydrukowaną i podpisaną wersję 
składają wraz z koniecznymi dokumentami, potwierdzającymi spełnienie kryteriów 
naborowych w sekretariacie szkoły. Dokumenty, o których mowa składa się w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata. 
Oświadczenia, o których mowa powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie zobowiązany jest 
do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” 
 
4c. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w oparciu o przyjęte w szkole kryteria i 
przyznaje punkty za poziom ich spełnienia: 

a) miejsce zamieszkania kandydata Rybnik (8 pkt.) - potwierdzone 
oświadczeniem rodzica, 

b) kandydat uczęszczający w roku szkolnym 2014/15 do Przedszkola nr 22  w 
Rybniku (4 pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodzica, 

c) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do Szkoły Podstawowej nr 20 w 
Rybniku  
(2 pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodzica, 

d) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2014/15 jest uczniem Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Rybniku (1pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodzica. 

 
 
4f. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości 02 
czerwca 2015 r. w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o 
zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 
 
4g. Rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły są zobowiązani do 
potwierdzenia woli uczęszczania do niej w terminie od 02 do 11 czerwca 2016 r. (do 
godz. 15.00). 
 

LP Nazwa etapu Data rozpocz ęcia Data zako ńczenia 

1. 
Publikacja oferty – otwarcie 
strony dla rodziców 20.04.2016  godz. 8.00 

2. 
Wprowadzanie zgłosze ń przez 
rodziców 

20.04.2016  godz. 
8.00 

15.05.2016 godz. 
15.00 

3. 
Zakończenie etapu 
wprowadzania zgłosze ń przez 
rodziców 

15.05.2016  godz. 15.00 

4. 
Publikacja listy 
zakwalifikowanych – otwarcie 
strony dla rodziców 

02.06.2016  godz. 13.00 

5. 
Potwierdzanie woli przez 
rodziców 

02.06.2016  godz. 
13.00 

11.06.2016 godz. 
15.00 

6. Publikacja listy przyj ętych 15.06.2016  godz. 13.00 



4h. Komisja rekrutacyjna 15 czerwca 2016 r. podaje do publicznej wiadomości listę 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. 
 
 


