
 

UCHWAŁA NR  4/01//2016 

RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR  1 im. Kardynała 

Bolesława Kominka w Kątach Wroclawskich 

z dnia 28 stycznia 2016 r. 

w sprawie wprowadzenia zmian do statutu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kardynała 

Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 

 

        Na podstawie art. 42 ust. 1 w związku z art. 52 ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.    o systemie oświaty   

(tekst jednolity: Dz .U. z 2015 r.  , poz. 2156 ze zmianami) oraz  § 71  statutu Szkoły Podstawowej  nr 1                          

im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach Wrocławskich 

 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

1.  W statucie Szkoły Podstawowej  nr 1 im. Kardynała Bolesława Kominka w Kątach 

Wrocławskich wprowadza się następujące zmiany:  

 

1)  § 25  ust. 1 otrzymuje brzemienie: 

 

„1. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w danym roku 

kalendarzowym kończą 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego, a także dzieci, 

w stosunku do których wyrażono zgodę na wcześniejsze przyjęcie do szkoły w myśl 

obowiązujących przepisów.” 

 

2)      § 25 ust. 2  otrzymuje brzmienie: 

 

„ 2. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, 

które w danym roku kalendarzowym 6 lat , jeżeli dziecko:  

1) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok 

szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej , albo 

2)  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.” 

 

3)  § 25  dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

 

„ 3. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej 

szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

1) Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym,                        

w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

2) Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  

3) W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 

obowiązek szkolny może być odroczony nie dłużej niż do końca roku szkolnego                     

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat. 

4)  Odroczenia obowiązku szkolnego dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego dokonuje dyrektor szkoły , w obwodzie której dziecko mieszka, 

na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. 

5) W przypadku potrzeby dalszego odroczenia obowiązku dla dziecka posiadającego 

orzeczenie o potrzebie kształcenia rodzice są zobowiązani złożyć ponowny wniosek       

w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat. Wnioski, o których mowa                   

w ust.5 i 6 składa się nie później niż do 31 sierpnia.  

 

6) Do wniosku, o którym mowa w ust. 5 i 6 rodzic jest zobowiązany dołączyć orzeczenie 

o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinię , z której wynika potrzeba odroczenia 

spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego w danym roku szkolnym.” 

 

4) W § 40 ust. 1 dodaje się   ust. 1a, 1b, 1c w brzmieniu: 

       „ 1a.  Klasyfikowaniu i promowaniu w roku szkolnym 2015/16 nie podlegają uczniowie 

klasy I , urodzeni w 2009 roku, których rodzice w terminie do 31 marca 2016 r. złożyli 

pisemny wniosek o kontynuowanie przez swoje dziecko w roku szkolnym 2016/16 

ponownie nauki w klasie I. 

        1b.  Klasyfikowaniu i promowaniu w roku szkolnym 2015/16 nie podlegają uczniowie 

urodzeni w I połowie 2008 roku, którzy w roku szkolnym 2015/16 uczęszczali do szkoły 

do klasy drugiej, których rodzice złożyli w terminie do 31 marca 2016 roku pisemny 



wniosek o kontynuowanie przez swoje dziecko nauki w roku szkolnym 2016/17 ponownie 

w klasie drugiej. 

          1c. W przypadku, jak w ustępie 3a i 3b i w sytuacji, gdy uczeń uczęszcza na zajęcia 

edukacyjne do końca roku szkolnego, odpowiednio do klasy pierwszej lub drugiej, 

nauczyciele  w terminie wskazanym w statucie szkoły, nie wystawiają przewidywanych 

ocen rocznych.  

        1d. Uczniowie, o których mowa w § 40 ust. 1a,1b,1c w roku szkolnym 2015/16 nie 

otrzymują świadectwa promocyjnego.” 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
Podpis przewodniczącego rady pedagogicznej 

 
 

 

 


