
Uchwała nr 9/2015/2016 

Rady Pedagogicznej 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach 

z dnia 08.03.2016 r. 

w sprawie zmian w statucie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Myśliszewicach 

 
Na podstawie art.50 ust. 2 pkt.1, w związku z art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o 
systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.)  uchwala się co następuje: 
 

§ 1  

W statucie szkoły dokonuje się następujących zmian: 

W § 59: 

ust. 1 zmienił brzmienie 
 

1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w tym roku 
kalendarzowym,  w którym dziecko kończy 7 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 
nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia. 

 
pkt3) uchylono 
 
pkt4) zmienił brzmienie, dodano literę a. i literę b.: 

 
4) Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które 
w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat;   
a. Jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 
poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej 
decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor.  
b. Jeśli dziecko nie uczęszczało do przedszkola niezbędna jest opinia z poradni 
psychologiczno – pedagogicznej.  

 
W ust. 1 dodano pkt6), literę a. i literę b., pkt7), pkt8) w brzmieniu: 

 
6) Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, na 
wniosek rodziców mogą w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować naukę                                
w klasie pierwszej szkoły podstawowej;  
a. dziecko nie podlega klasyfikacji rocznej i promowaniu,                                                                  
b. nie jest prowadzone wobec niego postępowanie rekrutacyjne.  
7) Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do 
klasy II szkoły podstawowej, na wniosek rodziców mogą w roku szkolnym 2016/2017 
kontynuować naukę w klasie II. 



8) Rodzic składa wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r.                                                  
 
ust. 7 zmienił brzmienie: 

 
7. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne 
w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek 
rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy 6 lat. 

  
W ust. 7 dodano pkt1) w brzmieniu: 

 
1) Od 1 września 2016 roku szkoła zapewnia miejsce realizacji wychowania 

przedszkolnego wszystkim dzieciom 4- i 5-letnie, a od 1 września 2017 r., także 
dzieciom 3-letnim. 

Ust 8 zmienia brzmienie: 
 

8. Podziału uczniów publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według 
roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek 
rodziców w szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor dokonując podziału 
może przyjąć ucznia do klasy pierwszej odstępując od tej zasady. 

 
Uchyla się ust 9 
 
W ust 12 dodano pkt1) i pkt2) w brzmieniu: 

 
1) Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego 
kontynuuje przygotowanie przedszkolne. 
 
2) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 
rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do 
końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat. 

 
§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały. 
 

................................................................................. 
Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

 



 


