
ANEKS DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 

im. KORNALA MAKUSZYŃSKIEGO W OSTRÓDZIE 

 

Na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie warunków i trybu 

przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół  

i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali 

naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji 

dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka  

i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015r. poz. 1202) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35) 

w Statucie wprowadza się następujące zmiany: 

 

§1 

W Rozdziale V Organizacja pracy szkoły §40 I otrzymuje brzmienie: 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 

kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie 

dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia; 

1) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które 

w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Dyrektor szkoły przyjmuje dziecko, jeżeli 

dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej, albo 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 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje 

określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych. 

2) Dziecko wcześniej przyjęte jest zwolnione z rocznego obowiązkowego przygotowania 

przedszkolnego. 

3. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 

najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.   

4. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych przypadkach 

dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa w ust. 3. 

Może to nastąpić w przypadkach: gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest 

rodzeństwo urodzone w różnych rocznikach, dzieci są spokrewnione, dzieci uczęszczały 

do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu, konieczności planowania 

sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci, gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze 

szkoły. 

5. Uczeń przybywający z zagranicy jest przyjmowany do: 

1) klasy I z urzędu, jeśli mieszka w obwodzie szkoły 

2) klasy I jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, gdy uczeń mieszka poza obwodem 

szkoły. 

6. Uczeń przybywający z zagranicy jest kwalifikowany do odpowiedniej klasy oraz 

przyjmowany do: 

1) klas II–VI z urzędu, jeśli mieszka w obwodzie szkoły oraz na podstawie dokumentów; 

7. Dla osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, 

podlegających obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego albo znają go na 

poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, organ prowadzący szkołę organizuje  

w szkole, w której uczeń realizuje naukę zgodnie z podstawą programową kształcenia 

ogólnego, dodatkową, bezpłatną naukę języka polskiego w formie dodatkowych zajęć 

lekcyjnych z języka polskiego. Dodatkowe zajęcia lekcyjne z języka polskiego są prowadzone 

indywidualnie lub w grupach w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka polskiego  

w stopniu umożliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych, nie niższym 

niż dwie godziny lekcyjne tygodniowo. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin 



dodatkowych zajęć lekcyjnych z języka polskiego ustala, w porozumieniu z organem 

prowadzącym szkołę, dyrektor szkoły, w której są organizowane te zajęcia. 

  8. Dzieci urodzone w roku 2009, które w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęły naukę w 

klasie I, na wniosek rodziców, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 r., mogą w roku 

szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie I. 

      Wniosek, rodzice/prawni opiekunowie składają do dyrektora szkoły. W tym przypadku 

dziecko nie bierze udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I na rok szkolny 

2016/2017. 

      Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek w roku szkolnym 2015/2016 

kontynuuje naukę w klasie I, 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. 

  9. Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 uczęszczają do 

klasy II na wniosek rodziców/prawnych opiekunów, złożony w terminie do dnia 31 marca 2016 

r., mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę w klasie II. 

      Wniosek, rodzice/prawni opiekunowie, składają do dyrektora szkoły.  

      Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie złożyli wniosek w roku szkolnym 2015/2016 

kontynuuje naukę w klasie II, z tym że w tym roku szkolnym nie podlega ono klasyfikacji 

rocznej i promowaniu do klasy III szkoły podstawowej oraz nie otrzymuje świadectwa 

szkolnego promocyjnego. 

 

§2 

W Rozdziale V Organizacja pracy szkoły w §40 II po punkcie 4 dopisuje się punkty 5, 6, 7  

w brzmieniu: 

5. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których 

mowa w art. 14 ust. 1a, rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie 

dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

Dyrektor publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka, na wniosek 

rodziców/prawnych opiekunów, odracza rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku 

szkolnego w danym roku szkolnym. 

6. Wniosek rodzice/prawni opiekunowie składają w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 7 lat. Wniosek można złożyć ponownie w roku kalendarzowym, w którym dziecko 

kończy 8 lat. Wniosek składa się nie później niż do dnia 31 sierpnia. Odroczenie dotyczy roku 

szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie obowiązku szkolnego. 

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 oraz zatrudniającą 

pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni 

psychologiczno-pedagogicznych. 

7. Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego kontynuuje 

przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego,  

a dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 

niepełnosprawności sprzężone, z których jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie 

umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, także w ośrodku umożliwiającym 

dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży  

z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio 

obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, obowiązku szkolnego. 

 

  



§3 

W Rozdziale VII Uczniowie szkoły w §48 I punkty 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

 

1. Do szkoły uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 13 lat. 

2. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły (w wieku 6 lat) podejmuje dyrektor 

szkoły, na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów, po zasięgnięciu opinii PPP. 

 

Przyjęto uchwałą RP 18.02.2016r. 

 

 

 

 

 


