Statut Szermierczej Sportowej Szkoły Podstawowej Nr 85 im. prof. Mariana Suskiego we Wrocławiu

ANEKS NR 3
Zmiany w statucie zatwierdzone na RP
z dnia 11.02.2014 r.
§ 16
Pkt.19 otrzymuje nowe brzmienie:
Naboru do klasy IV-ej sportowej dokonuje komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora
Szkoły.
Pkt. 20 otrzymuje nowe brzmienie:
Do klasy sportowej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim
o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza specjalistę w
dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza,
2) zaliczyli próby sprawności fizycznej ustalone przez komisję rekrutacyjną,
3) przedstawili pisemną zgodę rodziców.
Pkt 21 otrzymuje nowe brzmienie:
W postępowaniu rekrutacyjnym uwzględnia się:
1) uzyskane wyniki prób sprawności fizycznej przeprowadzone przez trenerów,
2) treść orzeczenia lekarskiego,
3) opinię trenera prowadzącego zajęcia sportowe.

Rozdział IX Szczegółowe zasady rekrutacji uczniów
§ 59- otrzymuje nowe brzmienie
1.Rekrutacja uczniów do szkoły i dzieci do oddziału przedszkolnego prowadzonego w szkole
odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego wg zasad podanych na stronie
internetowej przez Departament Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia i zgodnie
z Rozporządzeniem MEN iS w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół
publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.
2.W przypadku braku dostępu do Internetu, rodzic (prawny opiekun) powinien zgłosić się do
szkoły obwodowej, która umożliwi mu weryfikację danych dziecka, wypełnienie
i wydrukowanie podania oraz oświadczenia woli podjęcia nauki.
3. Szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca stałego
zamieszkania ucznia działa szkoła, w której ma on zagwarantowane miejsce do nauki.
4. Obwód ( rejon) szkoły reguluje Uchwała Rady Miejskiej Wrocławia.
5. Nabór uczniów do szkoły odbywa się wg. następujących zasad:
1)dzieci z obwodu przyjęte są do niej z urzędu,
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2)w miarę wolnych miejsc przyjmowane są dzieci spoza obwodu, po przeprowadzeniu
postępowania rekrutacyjnego na zasadach określonych § 58 a.
Dodatkowym kryterium branym pod uwagę przy naborze jest:
a) dziecko, którego jedno z rodziców (opiekunów prawnych) pracuje i jego miejsce pracy
znajduje się w obwodzie szkoły,
3) jeżeli dziecko nie zostanie zakwalifikowane do wybranej szkoły podstawowej innej niż
obwodowa, automatycznie zostaje przypisane do swojej szkoły obwodowej (rejonowej),
4) decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem
ogólnie obowiązujących przepisów dotyczących realizacji obowiązku szkolnego.
6.Rodzice mają obowiązek informowania, w terminie do dnia 30 września każdego roku
dyrektora szkoły, w obwodzie w której dziecko mieszka, o realizacji tego obowiązku.
7.W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż prowadzona
przez Miasto Wrocław, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do niezwłocznego
pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej (rejonowej ) o miejscu realizacji obowiązku
szkolnego.
8Do klas sportowych przyjmowane są dzieci z obwodu (rejonu) i spoza obwodu (rejonu) po
spełnieniu wymagań określonych w §23 pkt.2 .

Dodano nowy § 59 a
§ 59 a

1. Zapisy uczniów do oddziałów przedszkolnych „0” i klas pierwszych odbywają się w drodze
rekrutacji, z wykorzystaniem elektronicznego naboru, udostępnionego przez Miasto
Wrocław, zgodnie z zasadami publikowanymi corocznie na stronie WWW Miasta
Wrocławia www.wroclaw.pl/edukacja oraz na tablicy ogłoszeń w Szkole.
1) W przypadku braku dostępu do Internetu szkoła udostępnia rodzicowi/opiekunowi
prawnemu dziecka szczegółowe informacje dotyczące elektronicznej rekrutacji oraz
umożliwia weryfikację danych dziecka, wypełnienie, wydrukowanie wniosku
i oświadczenia woli.
2. Do Szkoły przyjmuje się:
1) z urzędu – dzieci zamieszkałe w obwodzie Szkoły, a rodzice/prawni opiekunowie
wybrali tylko tę szkołę (co zostało odzwierciedlone w zgłoszeniu – pierwszej części
wniosku);
2) na wniosek rodziców – dzieci zamieszkałe poza obwodem Szkoły;
3. Kwalifikowanie do klasy I (na podstawie uzyskanej liczby punktów) dotyczy wyłącznie
dzieci zamieszkałych poza obwodem Szkoły i tylko w przypadku, gdy Szkoła dysponuje
wolnymi miejscami;
4. Kwalifikowanie do oddziału przedszkolnego „0” i do klasy pierwszej wynika z uzyskanej w
procesie rekrutacji liczby punktów, która jest sumą wartości punktowych kryteriów
zaznaczonych we wniosku.
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5. Szkoła podstawowa jest szkołą obwodową co oznacza, że w rejonie miejsca zamieszkania
dziecka działa szkoła, w której ma ono zagwarantowane miejsce do nauki
6. Wybranie w systemie elektronicznym na I pozycji szkoły obwodowej i złożenie w
odpowiednim terminie wniosku, jest równoznaczne z przyjęciem dziecka do klasy I.
Wniosek jest jednocześnie oświadczeniem o woli nauki w tej szkole, co kończy proces
zgłoszenia do szkoły.
7. Rodzic/prawny opiekun w przypadku deklaracji nauki w klasie I w szkole podstawowej
innej niż obwodowa może wybrać maksymalnie 4 szkoły (w tym szkołę obwodową),
określając kolejność wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej
preferowanych.
8. Wybór obwodowej szkoły podstawowej jest jednocześnie ostatnim możliwym wyborem
(jeśli rodzic/opiekun prawny wybrał ją na wcześniejszym niż czwarte miejsce, system
uniemożliwi wybór innej szkoły na kolejnym miejscu)
9. Kwalifikowanie odbywa się do jednej ze szkół wskazanych we wniosku przez
rodzica/opiekuna prawnego, zgodnie z listą preferencji, na podstawie uzyskanej liczby
punktów rekrutacyjnych
10. Spełnianie obwiązujących w rekrutacji kryteriów należy potwierdzić odpowiednimi
dokumentami
11. Dziecko, które nie zostanie zakwalifikowane do klasy I wybranej szkoły podstawowej
innej niż obwodowa, automatycznie zostanie przyjęte do swojej szkoły obwodowej.
12. W przypadku podjęcia decyzji o nauce dziecka w szkole podstawowej innej niż
prowadzona przez Miasto Wrocław, rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do
niezwłocznego pisemnego powiadomienia szkoły obwodowej o miejscu spełniania
obowiązku szkolnego
13. Potwierdzenie woli nauki w klasie I w szkole podstawowej innej niż obwodowa:
1) warunkiem przyjęcia dziecka do szkoły jest złożenie, w określonym terminie,
przez rodzica/opiekuna prawnego oświadczenia woli podjęcia nauki w szkole, do
której dziecko zostało zakwalifikowane
2) w przypadku, gdy rodzic/opiekun prawny nie dopełni powyższego wymogu,
świadomie rezygnuje z miejsca w tej szkole.
14. Przyjęcie do Szkoły dziecka spoza obwodu wymaga zawiadomienia dyrektora szkoły, w
której obwodzie dziecko jest zameldowane.
15. Kryteria obowiązujące w rekrutacji, na rok szkolny 2014/2015:
L.p.

Kryteria

Wartość punktowa

1

Dziecko zamieszkujące1 w obwodzie szkoły

1000

2

Dziecko zamieszkujące we Wrocławiu

200

3

Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału
przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej
szkole do klasy I

400

1

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania. Jest to:
- zameldowanie stałe
- lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r.
- lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej
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4

5

6

7

Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym
domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej2
Dziecko posiadające rodzeństwo
dwoje
w wybranej szkole lub przedszkolu
lub więcej rodzeństwa
w przypadku Zespołu SzkolnoPrzedszkolnego
(nie dotyczy dzieci, których
rodzeństwo kończy w roku szkolnym
jedno rodzeństwo
2013/2014 edukację w szkole lub
przedszkolu)
Dziecko posiadające rodzeństwo
zgłaszane jednocześnie do klasy I
w tej samej szkole
Dziecko posiadające rodzeństwo
poniżej 18 roku życia we wspólnym
gospodarstwie domowym3

dwoje
lub więcej rodzeństwa
jedno rodzeństwo
dwoje
lub więcej rodzeństwa
jedno rodzeństwo

50
22

21

11
10
3
2

Kryteria wybrane przez szkołę
8

Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych
pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej
szkoły 4

1

Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów:
9

Miejsce wyboru danej szkoły na liście preferencji

10 Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły
16. Harmonogram obowiązujący w rekrutacji, na rok szkolny 2014/2015:
rekrutacja elektroniczna
Złożyć wniosek do WED (dotyczy wyłącznie kandydatów
do 30.05.2014 r.
do oddziałów integracyjnych)
11.03 – 21.03.2014 r.
Wygenerować elektronicznie wniosek i wybrać szkoły
Złożyć w szkole I-go wyboru wydrukowany wniosek, podpisany
11.03 – 21.03.2014 r.
przez rodzica/opiekuna prawnego wraz z wymaganymi
do godz. 15.00
dokumentami
Sprawdzić wyniki kwalifikacji w szkole I-go wyboru lub na
02.04.2014 r.
stronie
rekrutacji
(Lista
dzieci
zakwalifikowanych
od godz. 10.00
i niezakwalifikowanych)
do 04.04.2014 r.
Złożyć oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki
do godz.15.00
w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane
08.04.2014 r.
Sprawdzić wyniki rekrutacji elektronicznej w szkole lub na
od godz. 10.00
stronie rekrutacji (Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych)
2

Wymagane dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz.
1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
3
Wymagane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie
4
Wymagane oświadczenie o spełnieniu danego kryterium
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Powiadomić obwodową szkołę podstawową o spełnianiu
obowiązku szkolnego w innej szkole
rekrutacja bez narzędzi elektronicznych na wolne miejsca
Od dnia 08.04.2014 r. rekrutacja (bez narzędzi elektronicznych) odbywa się do placówek,
które dysponują wolnymi miejscami, na podstawie zasad i kryteriów zapisanych w statutach
szkół
29.08.2014r.
Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy
Niezwłocznie

17. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
1) Do oddziału przedszkolnego mogą uczęszczać dzieci w wieku od 5 do 6 lat.
2) Do oddziału przedszkolnego mogą również uczęszczać dzieci starsze, którym na
podstawie odrębnych przepisów odroczono spełnianie obowiązku szkolnego.
3) Rekrutację dzieci do oddziału przedszkolnego przeprowadza się w oparciu o zasadę
powszechnej dostępności.
4) Niepodpisanie przez rodziców w wyznaczonym terminie oświadczenia potwierdzającego
wolę kontynuacji rocznego przygotowania przedszkolnego jest równoznaczne z rezygnacją z
miejsca w oddziale przedszkolnym.
18. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmowane są dzieci, które w roku
przeprowadzanej rekrutacji:
1) ukończą 6 lat i nie odroczono im rozpoczęcia spełnienia obowiązku szkolnego, z tym,
że:
1.1) W roku szkolnym 2014/2015 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają
dzieci:
a) urodzone w 2007r.;
b) urodzone w okresie od dnia 1 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008r.
1.2) W roku szkolnym 2014/2015 dziecko urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008r.
do dnia 31 grudnia 2008r., na wniosek rodziców, może rozpocząć spełnianie
obowiązku szkolnego.
1.3) W roku szkolnym 2015/2016 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają
dzieci:
a) urodzone w okresie od dnia 1 lipca 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008r., które nie
rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2014/2015;
b) urodzone w 2009r.
2) przed dniem 1 września ukończą 5 lat, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie podjęli
decyzję o wcześniejszym objęciu dziecka obowiązkiem szkolnym oraz jeżeli wykazuje
psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu
dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii
publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dziecko, które zostało wcześniej
przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z obowiązku odbycia rocznego
przygotowania przedszkolnego.
19. Warunkiem przyjęcia dziecka do Szkoły jest złożenie przez rodzica/opiekuna prawnego
oświadczenia woli realizacji rocznego przygotowania przedszkolnego (oddział
przedszkolny „0”) lub podjęcia nauki (klasa I) w szkole.
20. Jeżeli, po zakończeniu etapu elektronicznej rekrutacji, Szkoła dysponuje wolnymi
miejscami w oddziale przedszkolnym „0” / klasach I dziecko może zostać przyjęte na
podstawie podania złożonego przez rodzica/opiekuna prawnego w sekretariacie Szkoły
(II etap rekrutacji rekrutacja uzupełniająca – bez narzędzi elektronicznych).
5
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21. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2014/2015
08.04.2014r. -26.08.2014r. Przyjmowanie podań
27.08.2014r.
Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej
28.08.2014r.
Podanie wyników rekrutacji uzupełniającej
29.08.2014r.
Lista dzieci przyjętych w podziale na klasy

22. Kryteria do rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2014/2015
L.p.
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

Wartość
punktowa

Kryteria
Dziecko zamieszkujące5 we Wrocławiu

200

Dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2013/2014 do oddziału
przedszkolnego w szkole nieobwodowej i rekrutujące się w tej
szkole do klasy I
Dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu
dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej6
Dziecko posiadające rodzeństwo
dwoje
w wybranej szkole lub oddziale
lub więcej rodzeństwa
przedszkolnym (nie dotyczy dzieci,
których rodzeństwo kończy w roku
szkolnym 2013/2014 edukację w
jedno rodzeństwo
szkole)
Dziecko posiadające rodzeństwo
zgłaszane jednocześnie do klasy I
w tej samej szkole

dwoje
lub więcej rodzeństwa

jedno rodzeństwo
dwoje
Dziecko posiadające rodzeństwo
lub więcej rodzeństwa
poniżej 18 roku życia we wspólnym
7
gospodarstwie domowym
jedno rodzeństwo
Dziecko, którego jedno z rodziców/opiekunów prawnych
pracuje i jego miejsce pracy znajduje się w obwodzie danej
szkoły 8

400
50
22

21

11
10
3
2
1

Kryteria różnicujące w przypadku takiej samej liczby punktów:
1. Odległość miejsca zamieszkania dziecka od szkoły

5

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicję zamieszkania. Jest to:
- zameldowanie stałe
- lub zameldowanie czasowe obejmujące dzień 01.09.2014 r.
- lub zamieszkanie potwierdzone przez dyrektora szkoły podstawowej
6

Wymagane dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia
9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz.
1519 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866)
7
Wymagane oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o liczbie dzieci w rodzinie
8
Wymagane oświadczenie o spełnieniu danego kryterium
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23. O przyjęciu dziecka do Szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych,
decyduje Dyrektor, z wyjątkiem przypadków przyjęcia dzieci i młodzieży zamieszkałych
w obwodzie Szkoły, którzy są przyjmowani z urzędu. Jeżeli przyjęcie ucznia, wymaga
przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy Szkoły powodujących dodatkowe skutki
finansowe, dyrektor Szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
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