
Załącznik do Uchwały 12/10-11 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
w Przyłękach z dnia 13 czerwca 2011r. 

 
 
 

W STATUCIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PRZYŁ ĘKACH 
WPROWADZA SIĘ NASTĘPUJĄCE ZMIANY: 

 
1) w §3 ust. 5 pkt 3 dodaje się ppkt 1a w brzmieniu: 

„Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w 
ppkt. 1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności 
z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego 
dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia 
związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień”; 

2) w §3 ust. 5 pkt 3 w ppkt 2 skreśla się słowa „0” – nic nie robi, nic nie 
przynosi”; 

3) w §3 ust. 5 pkt 5 ppkt 5a otrzymuje brzmienie: 

„W wyj ątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o 
powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I – III na wniosek wychowawcy klasy oraz 
po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) dziecka.” 

4) w §3 ust.5 pkt 6 dodaje się ppkt 9 w brzmieniu: 

„Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy 
programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu co 
najmniej dwa razy         z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną 
zachowania.”  

5) w §12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Zasady przyjmowania uczniów do szkoły: 

1. do oddziału przedszkolnego przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat; 
dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 
może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowym, w którym kończy 10 lat; zapisy dzieci do oddziału 
przedszkolnego odbywają się w terminach ustalonych przez dyrektora Szkoły 
Podstawowej w Przyłękach, jednak nie wcześniej niż przed 1 marca i nie  
później niż po 10 kwietnia każdego roku, na podstawie złożonej przez rodzica 
(opiekuna prawnego) karty zapisu dziecka. 



2. do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 
kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego na 
podstawie art. 16 ust. 3 ustawy o systemie oświaty, a także dzieci, w stosunku 
do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły na podstawie 
art. 16 ust. 1 ustawy o systemie oświaty; 

3. dziecko jest zapisywane do klasy pierwszej z rocznym wyprzedzeniem; 
4. do szkoły przyjmuje się: 

− dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły – z urzędu; 

− dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeśli w odpowiedniej klasie są 
wolne miejsca – na prośbę rodziców.” 

6) w §12 ust. 2a pkt 4 skreśla się wyraz „jednolitego” 

 


