ANEKS DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 20
IM. HARCERZY BUCHALIKÓW W RYBNIKU

Uchwała nr 6 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku
z dnia 28. 02. 2014 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 nr 20 im. Harcerzy Buchalików
w Rybniku wprowadza się następujące zmiany:
§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 obowiązku szkolnego, a także
dzieci sześcioletnie, które były objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym
rozpoczęcie nauki w szkole.
Po p. 1 w § 14 dodaje się p.1a i p. 1b w brzmieniu:
1a. W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci
urodzone w 2007 r. oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca
2008 r. O rozpoczęciu spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko urodzone w okresie od
dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. decydują rodzice i dyrektor szkoły.
1b. W roku szkolny 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci
urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz dzieci urodzone w
2009 r.
§14 p. 2 otrzymuje brzmienie:
2. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły.
§14 p. 3 otrzymuje brzmienie:
3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą zostać przyjęci na wniosek rodziców
po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jedynie wówczas, gdy szkoła dysponuje
wolnymi miejscami po przyjęciu dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.
Po p. 3 w § 14 dodaje się p.3a w brzmieniu:

3a. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się z wykorzystaniem systemu informatycznego
w sposób ustalony przez organ prowadzący zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§14 p. 4 otrzymuje brzmienie:
4. W celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego dyrektor szkoły powołuje spośród
pracowników pedagogicznych i administracyjno-biurowych komisję rekrutacyjną i wyznacza
jej przewodniczącego. Szczegółowe zadania komisji rekrutacyjnej określają zapisy Ustawy o
systemie oświaty.
Po p. 4 w § 14 dodaje się punkty 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h, 4i, 4j, 4k, 4l w brzmieniu:
4a. Postępowanie rekrutacyjne do klasy pierwszej w roku szkolnym 2014/2015 będzie
prowadzone zgodnie z poniższym harmonogramem:
LP
1.
2.
3.
4.

Nazwa etapu
Publikacja oferty – otwarcie strony
dla rodziców
Wprowadzanie zgłoszeń przez
rodziców
Zakończenie etapu wprowadzania
zgłoszeń przez rodziców
Publikacja listy zakwalifikowanych –
otwarcie strony dla rodziców

5.

Potwierdzanie woli przez rodziców

6.

Publikacja listy przyjętych

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

02.04.20143 godz. 9.00
02.04.2014 godz. 9.00

30.04.2014 godz. 13.00

30.04.2014 godz. 13.00
26.05.2014 godz. 9.00
26.05.2014 godz. 9.00

05.06.2014 godz. 15.00

09.06.2014 godz. 9.00

4b. W terminie od 2 do 30 kwietnia rodzice kandydata, zamieszkałego poza obwodem,
wniosek
w
systemie
elektronicznym
za
pomocą
witryny
wypełniają
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 2013/14 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 2013/14 jest uczniem Szkoły
Podstawowej nr 20 w Rybniku (1pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodzica.
4d. Jeżeli próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż liczba
miejsc (wyniki ex aequo) to o przyjęciu do szkoły będą decydować tzw. kryteria ustawowe:

a) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica,
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.
Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie.
4e. Do szkoły zostaną przyjęci kandydaci, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego
uzyskali w sumie najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
4f. Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja podaje do publicznej wiadomości 26 maja
2014 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 26 maja do 5 czerwca 2014 r. (do godz. 15.00).
4h. Komisja rekrutacyjna 9 czerwca 2014 r. podaje do publicznej wiadomości listę
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.
4i. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal będzie dysponować
wolnymi miejscami, dyrektor szkoły uruchomi postępowanie uzupełniające.
4j. 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 do danej szkoły.
Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z
wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę
punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w
postępowaniu rekrutacyjnym.
4k. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. Dyrektor szkoły rozpatruje
odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
odwołania.
4l. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego – skargę
wnosi się za pośrednictwem dyrektora szkoły.

