
 
Uchwała nr 10/2013/2014 

Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku 
z dnia 27.02.2014r. 

w sprawie zmian w statucie 
Na podstawie art.50 ust. 2 pkt 1 , art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o 

systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),  
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

W Statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Rybniku wprowadza się 

następujące zmiany: 

§ 75 ust. 3 – uchyla się 
 
 
§ 75 ust. 4 – uchyla się 
 
§ 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
 
W roku szkolnym 2014/2015 do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane 
są dzieci urodzone w 2007 roku oraz urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008r. do 
dnia 30 czerwca 2008r. i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci w 
stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły w myśl 
obowiązujących przepisów. 
 
§ 76 ust. 4 – uchyla się 
 
 
§ 77  otrzymuje brzmienie: 
 

1. Do szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w jej 
obwodzie w terminie od 2 kwietnia do 30 kwietnia bieżącego roku. 

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci 
do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli 
szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami. 

3. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone z wykorzystaniem systemu 
informatycznego. 

4. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę następujące kryteria 
1) miejsce zamieszkania  Rybnik (8 pkt.) - potwierdzone oświadczeniem 
rodzica, 
2) kandydat uczęszczający w roku szkolnym 2013/14 do przedszkola 
znajdującego się w obwodzie szkoły podstawowej prowadzącej oddział 
wskazany na 1. miejscu listy preferencji (4 pkt.) - potwierdzone 



oświadczeniem rodzica, 
3) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej 
(2 pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodzica, 
4) kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2013/14 jest uczniem 
szkoły podstawowej prowadzącej oddział wskazany na 1. miejscu listy 
preferencji (1pkt.) - potwierdzone oświadczeniem rodzica. 

5. Jeżeli próg punktowy zostanie osiągnięty przez większą liczbę kandydatów niż 
liczba miejsc (wyniki ex aequo) to o przyjęciu do szkoły będą decydować 
następujące tzw. kryteria ustawowe: 
1) wielodzietność rodziny kandydata – potwierdzona oświadczeniem rodzica, 
2) niepełnosprawność kandydata - potwierdzona orzeczeniem o 
niepełnosprawności, 
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata- potwierdzona 
orzeczeniem o niepełnosprawności, 
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata- potwierdzona orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata- potwierdzona orzeczeniem 
o niepełnosprawności, 
6) 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, 
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – potwierdzone dokumentem 
poświadczającym objęcie dziecka pieczą. 

 
6. Kryteria te mają jednakową wartość, są brane pod uwagę łącznie. 
7. Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminie od 02.04.2014 od godz. 900 

do 30.04.2014 do godz. 1300. 
8. W postępowaniu rekrutacyjnym wymagane są następujące dokumenty: 

1) wniosek o przyjęcie do szkoły wypełniony w systemie elektronicznym, 
wydrukowany i podpisany 
2) dokumenty potwierdzające spełnianie powyższych kryteriów, składane w 
oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie lub przez rodzica kandydata. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

Bożena Szymura 

 

 
 
 



 
 


