
UCHWAŁA  NR   22/PSP2/2013/2014 
 

RADY  PEDAGOGICZNEJ 
PUBLICZNEJ  SZKOŁY  PODSTAWOWEJ  NR 2 IM. ORŁA BIAŁ EGO 

W  WAŁBRZYCHU 
 

z dnia 12 marca 2014 r. 
 

w sprawie: Statutu Szkoły 
 

Na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07 września 1991 roku (Dz. U. 2004                                  
nr 256 poz. 2572); ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela  (Dz. U. z 2006 r.,                                         
nr 97, poz. 674ze zm. ); Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych statutów 
publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół  z dnia 21 maja 2001 roku (dz. U  nr 61, poz. 624 ze zm.) 
Uchwała Nr  LVIII/591/2014 Rady Miejskiej Wałbrzycha; Zarządzenie Dyrektora Szkoły 
5/PSP2/2013/2014. 

 
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 
W Statucie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Orła Białego w Wałbrzychu  wprowadza się 

następujące zmiany: 
 
§ 1 otrzymuje brzmienie: 
 
1.  Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 

1) szkole – należy przez to rozumieć Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Orła Białego                      

w Wałbrzychu, 

2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Orła Białego  

w Wałbrzychu, 

3) dyrektorze, Radzie Pedagogicznej,  Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców – należy przez 

to rozumieć organy działające w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego                               

w Wałbrzychu,  

4) uczniach i rodzicach – należy przez to rozumieć uczniów Szkoły oraz ich rodziców lub prawnych 

opiekunów, 

5) wychowawcy – należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej 

powierzono jeden z oddziałów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 im. Orła Białego                                 

w Wałbrzychu,   

6) organie prowadzącym Szkołę – należy przez to rozumieć  Gminę w Wałbrzych. 

§ 19 otrzymuje brzmienie: 
1.   Szkoła przeprowadza rekrutację uczniów w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.  

2.   Do szkoły  przyjmuje się: 

1) z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły (obwód szkoły określa uchwała Rady Miasta),  

2) na prośbę rodziców (prawnych opiekunów ) – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły jeżeli  

dostępne  są wolne miejsca. Przyjęcie do szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia                   

o tym fakcie dyrektora szkoły w obwodzie, której dziecko jest zameldowane. 



3.   Decyzję w sprawie przyjęcia ucznia do szkoły z poza obwodu podejmuje Dyrektor.  

4.   Do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2  

     w    Wałbrzychu przyjmowane są dzieci w wieku 5 i 6 lat zamieszkałe na terenie Gminy Wałbrzych. 

5.  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wychowaniem  

     przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku  

     szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci  

     może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  

    10 lat. 

6.  Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale  

      przedszkolnym, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

7.  Dziecko w wieku 6 lat urodzone po 30 czerwca 2008, które nie rozpocznie nauki w klasie pierwszej  

     w roku szkolnym 2014/15, kontynuuje wychowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale  

    przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. 

8. Uzasadnione szczególnymi sytuacjami przyjęcia dzieci spoza Gminy Wałbrzych mogą mieć miejsce po  

    zaspokojeniu potrzeb mieszkańców gminy i nie mogą wpłynąć na liczbę oddziałów przedszkolnych. 

9.  Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza powołana Zarządzeniem Dyrektora Szkoły Komisja  

     Rekrutacyjna. 

10.  Podstawowa rekrutacja dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywa się raz w roku. 

11.  Przyjęcia dzieci do oddziałów przedszkolnych odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców 

       (prawnych opiekunów dziecka), wypełnionych „Kart zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego”. 

12.  Złożenie podpisanej karty przez rodzica (prawnego opiekuna), jest potwierdzeniem zgody na  

       proponowane warunki i zobowiązaniem się do ich przestrzegania. 

13.  Rodzice (prawni opiekunowie) ubiegający się o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego 

       obowiązani są złożyć w sekretariacie szkoły w oznaczonym terminie prawidłowo wypełnioną „Kartę  

       zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego”. 

14. Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem: 

1) do 15 marca 2014 – szkoła wydaje i przyjmuje od rodziców (opiekunów) 

wypełnione karty zapisu dziecka; 

2) do 10 kwietnia 2014 – kwalifikacja dzieci; 

3) do 11 kwietnia 2014 – dyrektor szkoły ogłasza wyniki rekrutacji. 

4) lista dzieci nieprzyjętych staje się automatycznie listą rezerwową; 

5) dzieci z tej listy są przyjmowane w pierwszej kolejności w przypadku zwolnienia 

się miejsca. 

15. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż limit posiadanych miejsc, stosuje się szczegółowe 

      kryteria przyjęć dzieci. 

1) wielodzietności rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawności kandydata; 



3) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata; 

4) niepełnosprawności obojga rodziców kandydata; 

5) niepełnosprawności rodzeństwa kandydata; 

6) samotne wychowanie kandydata w rodzinie; 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

16.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania  

       rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła dysponuje wolnymi miejscami, na drugim 

       etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustalone przez organ  

       prowadzący szkołę: 

1) zatrudnienie obojga rodziców; 

2) sytuacja materialna rodziców, tzn. kryterium dochodu na osobę w rodzinie 

kandydata, określone przez art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456, 1623 i 1650) 

17. Wprowadza się dodatkowe kryteria w Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Wałbrzychu: 

1) dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w szkole, 

2) dziecko posiadające rodzeństwo w szkole, 

3) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły. 

18. Dokumenty dotyczące rekrutacji: 

1. Dokumenty składane przez rodziców do oddziałów przedszkolnych to: 

1) Karta zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego 

2) Do karty zapisu dołącza dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydatów kryteriów  

    określonych w regulaminie rekrutacji. 

19.  Podczas zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego rodzic potwierdza dane dziecka udostępniając do  

       wglądu dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. 

21. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. 

22.  Na prośbę rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły, jeżeli  

       szkoła dysponuje wolnymi miejscami oraz jeżeli warunki organizacyjne na to pozwalają. 

23.  Zapisu do szkoły dokonują rodzice/opiekunowie prawni na podstawie dowodu osobistego oraz aktu 

       urodzenia dziecka / do wglądu /. 

24.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku 2014 kończą 7 lat oraz 

       6 lat / urodzone do 30.06.2008 r. / lub 6 lat (od 1.07.2008 r. do31.12.2008 r. – wniosek rodziców/  

       prawnych opiekunów. 

25.  Dziecko zamieszkałe poza obwodem szkoły może zostać przyjęte do I klasy po przeprowadzeniu  

       postępowania rekrutacyjnego tylko w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami. 

26.  W przypadku, gdy liczba wniosków jest większa niż liczba wolnych miejsc, w pierwszej kolejności  

       przyjmuje się wnioski spełniające następujące kryteria: 

       a) w szkole uczy się rodzeństwo kandydata, 



       b) kandydat objęty był w tej szkole wychowaniem przedszkolnym. 

27. W dalszej kolejności brane są pod uwagę kryteria ustalone przez szkołę: 

       a) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły, 

       b) dziecko posiadające rodzeństwo w szkole, 

       c) miejsce pracy rodziców (prawnych opiekunów ) znajduje się w pobliżu szkoły. 

28. W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie spełniania przez dziecko  

      obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 

29. Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla dziecka zamieszkałego   

      w obwodzie szkoły po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

30.  Kartę zapisu / załącznik nr 1 / do klasy pierwszej w Gminie Wałbrzych wydaje szkoła, w obwodzie  

       której dziecko jest zameldowane. 

31.  W przypadku uczniów spoza Gminy Wałbrzych kartę zapisu wydaje szkoła , do której   

       rodzice/prawni opiekunowie chcą zapisać dziecko. 

32.  Składanie wniosków do klas pierwszych do obwodowych i wybranych szkół twa do 28 lutego 2014 r. 

33.  Nabór w terminie pierwszym prowadzony jest do 14 marca 2014 r., dodatkowy nabór do klas  

       pierwszych prowadzony jest do dnia 21 marca 2014 r. 

34.  Postępowanie rekrutacyjne trwa do 28 marca 2014 r. 

35.  Tylko zarejestrowany i opieczętowany przez szkołę obwodową oryginał wniosku stanowi podstawę  

      do postępowania rekrutacyjnego w innych w szkołach. 

36. W sytuacji nieprzyjęcia dziecka do żadnej ze wskazanych we wniosku szkół, rodzice mają obowiązek 

      zapisać dziecko do szkoły, w obwodzie której zamieszkuje. 

37. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powołana zarządzeniem dyrektora  

      szkoły. 

38. O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na wolne miejsca decyduje dyrektor szkoły, biorąc 

      pod uwagę kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych. 

 
§2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły.  
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
 
 
 
 
         Izabella Mazurtek 
                                        
                                                                                     Przewodniczący Rady Pedagogicznej 


