ZMIANY
DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3
zatwierdzonego uchwałą nr 5/2012/2013
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
z dnia 6 lutego 2014 r.
W statucie szkoły przyjętym Uchwałą nr 5/2012/2013 Rady Pedagogicznej z dnia
30 października 2012 r. obowiązującym na dzień 6 lutego 2014 r. wprowadza się
następujące zmiany:
1. W rozdz. VI dotychczasowy § 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Nauka jest obowiązkowa do
ukończenia 18 roku życia. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 7 lat. W roku
szkolnym 2014/2015 obowiązek szkolny rozpoczyna również dziecko urodzone od
1 stycznia do 30 czerwca 2008 r. Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 obowiązek
szkolny rozpoczyna dziecko, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat.
2. W rozdz. VI dotychczasowy § 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Do klasy pierwszej
przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono
im rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia
7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", a także dzieci, w stosunku
do których podjęto decyzję o wcześniejszym przyjęciu do Szkoły na podstawie art. 16
ust. 1 ustawy. W roku szkolnym 2014/2015 możliwość odroczenia obowiązku
szkolnego dotyczy również dziecka urodzonego od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 r.
Począwszy od roku szkolnego 2015/2016 odroczenie obowiązku szkolnego dotyczy
dziecka, które w danym roku kalendarzowym ukończy 6 lat.
3. W rozdz. VI dotychczasowy § 63 ust. 3 skreśla się.
4. W rozdz. VI po § 63 ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: Zasady rekrutacji do
oddziałów przedszkolnych w Szkole regulują odrębne przepisy.
5. W rozdz. VI dotychczasowy § 63 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Na pisemny wniosek
rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku
kończy 6 lat i jest urodzone pomiędzy 1 lipca a 31 grudnia 2008 r. jeżeli posiada:
a) zaświadczenie wydane przez uprawnioną placówkę potwierdzające, że dziecko jest
objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;
b) diagnozę przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
6. Po rozdz. VI dodaje się rozdział VIa w brzmieniu:
Rozdział VI a
Zasady rekrutacji do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku
kandydatów zamieszkałych poza obwodem Szkoły w roku szkolnym 2014/2015
i 2015/2016
§ 66a
1. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów zamieszkałych poza
obwodem Szkoły:
1) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole,
2) do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata,
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3) kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły lub innych placówek
oświatowych w Sulejówku,
4) wielodzietność rodziny kandydata,
5) niepełnosprawność kandydata,
6) niepełnosprawność jednego z rodziców (lub rodzeństwa) kandydata,
7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
8) objęcie kandydata pieczą zastępczą,
9) odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły nie przekracza 3 km.
2. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych poza
obwodem Szkoły:
Lp. Rodzaj czynności
Termin
Na rok szk. 2014/2015 od 10.03.
1.
Składanie wniosków wraz z załącznikami

2.

3.
4.

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów
przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia
odmowy przyjęcia

5.

Przygotowanie
przyjęcia

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia
komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym
uzasadnieniu odmowy przyjęcia
Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego
w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7.

i

wydanie

uzasadnienia

odmowy

do 30.04.2014 r.
Na rok szk. 2015/2016 od 9.03.
do 30.04.2015 r.
Pierwszy poniedziałek czerwca
do godz. 15.00
Drugi piątek czerwca do godz.
15.00
do 7 dni od dnia podania do
publicznej wiadomości listy
kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych
do 5 dni od daty złożenia
wniosku o sporządzenie
uzasadnienia odmowy przyjęcia
do 7 dni od terminu otrzymania
pisemnego uzasadnienia
odmowy przyjęcia
do 7 dni od dnia złożenia do
dyrektora odwołania od
rozstrzygnięcia komisji
rekrutacyjnej

3. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnianie
poszczególnych kryteriów:
1) oświadczenie o stopniu pokrewieństwa kandydata z pracownikiem szkoły lub
pracownikiem innej placówki oświatowej w Sulejówku,
2) oświadczenie o wielodzietności w rodzinie kandydata,
3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na
niepełnosprawność,
orzeczenie
o niepełnosprawności
lub
o
stopniu
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),
4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt
zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
o niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
5) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą
z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 135 ze zm.),
6) oświadczenie o odległości miejsca zamieszkania kandydata od szkoły nie
przekraczającej 3 km.
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4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, składane są w oryginale, notarialnie
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 Kpa
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267), odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokumenty te mogą też być
składane w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica
kandydata.
5. Ustala się, że dokumenty, o których mowa w ust. 3, składane są w terminie złożenia
wniosku o przyjęcie do szkoły.
6. Ustala się sposób przeliczania punktów:
1) kandydat uczęszczał do oddziału przedszkolnego w danej szkole – 10 pkt,
2) do danej szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata – 5 pkt,
3) kandydat jest zstępnym pracownika danej szkoły lub innych placówek
oświatowych w Sulejówku – 5 pkt,
4) wielodzietność rodziny kandydata – 5 pkt,
5) niepełnosprawność kandydata – 5 pkt,
6) niepełnosprawność jednego z rodziców (lub rodzeństwa) kandydata – 5 pkt,
7) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 5 pkt,
8) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 5 pkt,
9) odległość miejsca zamieszkania kandydata od szkoły nie przekracza 3 km – 5 pkt,
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