ZMIANY
w Statucie Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radwanicach obowiązujące
od dnia 9 marca 2015r.
Dotyczy – rekrutacji dzieci do oddziałów przedszkolnych i klas 1 od roku szkolnego
2015/2016 (na podstawie Dz.U. poz. 7 z 2014r.)
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Radwanicach na posiedzeniu w dniu 20 marca
2015r. uchwaliła następujące zmiany w Statucie SP Radwanice:
1. Uchyla się zmiany obowiązujące w r.szk. 2014/2015 uchwalone na posiedzeniu Rady
Pedagogicznej w dniu 14 lutego 2014r.
2. Uchyla się § 7 ust. 4 i 5, § 8 ust. 4 i 7, § 9 ust. 7 w Statucie szkoły (tekst jednolity z
dnia 11 lutego 2013r.)
3. § 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Od r.szk. 2015/2016 do oddziałów przedszkolnych
przyjmowane będą dzieci spoza obwodu szkoły według kryteriów ustawowych
i kryteriów lokalnych.
Kryteria ustawowe:
Lp. kryterium
Wartość
kryterium
w punktach
1 Wielodzietność rodziny kandydata
1
2 Niepełnosprawność kandydata
1
3 Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
1
4 Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
1
5 Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
1
6 Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
1
7 Objęcie kandydata pieczą zastępczą
1

Kryteria lokalne (na podstawie załącznika nr 2 do Uchwały nr VIII/45/15 z dnia 12
marca 2015r. Rady Miejskiej w Siechnicach)
Lp. kryterium
Liczba punktów
1
Dziecko obojga rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzica
(opiekuna) samotnie je wychowującego, pracujących w pełnym
wymiarze czasu pracy, wykonujących pracę na podstawie
30
umowy cywilno-prawnej, uczących się w trybie dziennym,
prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą
2
Dziecko, którego co najmniej jeden rodzic (prawny opiekun)
rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie
skarbowym właściwym dla Gminy Siechnice, a w przypadku
40
rolników płaci podatek rolny na rzecz Gminy Siechnice
3

Rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej samej

5

4

placówce
Dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem
asystenta rodziny

50

4. § 7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: Przeliczanie punktów rekrutacyjnych odbywa się
według zasad:
1. Punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.
2. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą
punktów.
5. W przypadku pozostania mniejszej ilości miejsc niż chętnych kandydatów
z jednakową ilością punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający
kryterium lokalne nr 2, następnie w kolejności kryterium nr 4, 3, 1.
6. Dodaje się w § 7 kolejny ust. 6, który otrzymuje brzmienie: Składania dokumentów
rekrutacyjnych oraz postępowanie rekrutacyjne odbywa się według

terminów

ogłaszanych na stronie internetowej szkoły oraz w BIP - corocznie nie później niż do
28 lutego roku poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzona jest rekrutacja.
7. Dodaje się w § 7 ust. 7 w brzmieniu: Aby ubiegać się o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są w terminie złożyć
w sekretariacie szkoły odpowiednie dokumenty wymienione i opublikowane na stronie
internetowej szkoły.
8. Skreśla się w art. 12 ust. 9 słowa: „na podstawie badań wykonanych przez pedagoga
i psychologa szkolnego”.
9. Skreśla się art. 12 ust. 11 i zastępuje brzmieniem: Do klasy 1 szkoły podstawowej
przyjmuje się dzieci:
1. Z obwodu szkoły – na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do klasy
pierwszej”, do którego należy dołączyć:
 oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie obwodu szkoły (w przypadku,
gdy dziecko zameldowane jest poza obwodem szkoły, ale zamieszkuje na
terenie obwodu)
2. Spoza obwodu szkoły – na podstawie „Wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły”
wraz z załącznikami (odpowiednio do informacji zawartych we wniosku):
 oświadczenie o wymiarze zatrudnienia rodziców kandydata,
 oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka oraz niewychowywaniu
żadnego innego dziecka, wspólnie z jego rodzicem,
 oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
 oświadczenie o odprowadzaniu podatku na rzecz Gminy Siechnice.

10. Dodaje się do § 12 ust. 11a w brzmieniu: Dzieci spoza obwodu przyjmuje się w miarę
wolnych miejsc na podstawie rekrutacji, zgodnie z zatwierdzonymi przez burmistrza
Siechnic kryteriami lokalnymi:
L
Wartość
/
kryterium
Kryterium
p
w punktach
I
II

III

Do szkoły uczęszcza rodzeństwo kandydata.

5

Rodzice kandydata
wraz z dzieckiem są zameldowani i
zamieszkują w gminie Siechnice oraz są płatnikami podatku od
osób fizycznych na rzecz gminy Siechnice.

3

Rodzice kandydata zatrudnieni są w pełnym wymiarze czasu
pracy lub rodzic kandydata samotnie wychowujący dziecko
zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy

2

Razem

10

11. Dodaje się do § 12 ust. 11b w brzmieniu: Przeliczanie punktów rekrutacyjnych
odbywa się według zasad:
1. Punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.
2. W pierwszej kolejności przyjmowani są kandydaci z największą liczbą
punktów.
3. W przypadku pozostania mniejszej ilości miejsc niż chętnych kandydatów
z jednakową ilością punktów, pierwszeństwo uzyskują kandydaci spełniający
kryterium I, następnie kryterium II, potem kryterium III i kryterium IV.
12. Dodaje się do § 12 ust. 11c w brzmieniu: Rekrutacja do klas 1 od r.szk. 2015/2016
odbywa się zgodnie z terminami ogłaszanymi na stronie internetowej szkoły oraz
w BIP - corocznie nie później niż do 28 lutego roku poprzedzającego rok szkolny, na
który prowadzona jest rekrutacja.

Zmiany uchwalone na posiedzeniu RP w dniu 20 marca 2015r.

DYREKTOR

