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Załącznik Nr 1 do protokołu zebrania 
Rady Pedagogicznej Szkoły Podsta-
wowej im. Armii Krajowej w Olesznie 
w dniu 05.03.2010 r. 

  
Uchwała Nr 8 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej 
im. Armii Krajowej w Olesznie z dnia 05 marca 2010 r. 

w sprawie nowelizacji Statutu Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie 
       
      Na podstawie art. 42 ust. 1 oraz art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 
2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 
i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 
120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, 
poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 
206 i Nr 56, poz. 458) oraz § 163 ust. 1 Statutu Zespołu Placówek Oświatowych 
w Olesznie (Uchwała nr 63/IX/99 Rady Gminy Krasocin z dnia 20 grudnia 1999 r., 
z późniejszymi zmianami)   
 
Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie uchwala, co 
następuje: 
  

§ 1 
1. W Statucie Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie (Uchwała nr 63/IX/99 Rady 

Gminy Krasocin z dnia 20 grudnia 1999 r., z późniejszymi zmianami)  wprowadza 
się następujące zmiany: 

 
1) w  § 117 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

Rekrutację uczniów i wychowanków przeprowadza się w okresie od dnia 15 marca 
do 15 kwietnia.  
 

2) Dodaje się § 118a:   
1. Do oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej przyjmowane są dzieci 

zamieszkałe w obwodzie szkoły, które w danym roku szkolnym, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami, podlegają obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego. 

2. Przyjmowania uczniów do oddziałów przedszkolnych dokonuje się w oparciu 
o aktualny wykaz dzieci podlegających obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego, sporządzany przez organ gminy prowadzący ewidencję ludno-
ści. 

3. Do oddziału przedszkolnego może uczęszczać również dziecko, któremu na 
podstawie odrębnych przepisów, odroczono realizację obowiązku szkolnego. 
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4. Do oddziałów przedszkolnych mogą być również przyjęte, w miarę wolnych 
miejsc, dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, a podlegające obowiązkowi 
rocznego przygotowania przedszkolnego. 

5. W przypadku wolnych miejsc w oddziałach przedszkolnych Dyrektor Zespołu 
może ogłosić dodatkowa rekrutację dzieci o rok młodszych od podlegających 
obowiązkowi, o którym mowa w ust. 1. 

6. Przyjmowanie dzieci do oddziałów przedszkolnych dokonuje się w oparciu o 
wypełnione przez rodziców (prawnych opiekunów) karty zgłoszeń dziecka, 
zgodnie z ustalonym przez Dyrektora Zespołu wzorem. 

7. Informacja o wynikach rekrutacji jest ogłaszana, w sposób zwyczajowo przyjęty 
w Zespole, w pierwszym tygodniu następującym po tygodniu, w którym rekruta-
cja została zakończona. 

8. W latach szkolnych 2009/2010 i 2010/2011 do oddziału przedszkolnego mają 
prawo uczęszczać dzieci w wieku 5 lat, niezależnie od tego, czy ich rodzice 
planują w następnym roku szkolnym zapisać je do klasy pierwszej. 

        
3) w §  119 dodaje się ust. 6:   

W latach szkolnych 2009/2010-2011/2012, na wniosek rodziców, do klasy pierw-
szej  może być zapisane dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 
lat. Warunki, jakie muszą być w tym zakresie spełnione, określają odrębne przepi-
sy. 
 

4) w §  129, ust 1 dodaje się p.10:   
zapewnienia bezpieczeństwa  dziecku uczęszczającemu do oddziału przedszkol-
nego w drodze do szkoły i ze szkoły, zwłaszcza jego  przyprowadzania i odbiera-
nia – osobistego bądź przez osobę upoważnioną, zgodnie z obowiązującym w tym 
zakresie regulaminem.   

 
5) w §  133, ust 2 otrzymuje brzmienie:   

W przypadku, o którym mowa w § 157, ust.1, każdą ocenę odnotowuje nauczyciel 
w dzienniczku ucznia. Fakt zapoznania się z tą oceną rodzice potwierdzają podpi-
sem. 

 
§ 2 

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                
 
 
 
 
                                                                                                                  Edward Karpiński 

_________________________                                                      _________________________ 
                             Protokolant                                                                                                                                                                                          Dyrektor szkoły                                                                                                       

 


