
NOWELIZACJA STATUTU 
ZESPOŁU SZKOLNO - PRZEDSZKOLNEGO NR 2 

IM. JANUSZA KORCZAKA W RYBNIKU 
(Zatwierdzona Uchwałą Nr 17/2009/2010 Rady Pedagogicznej z dnia 12 maja 2010 r.) 

 
 
     Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z  2004 r. 
Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) , w związku z art.52 ust.2 tejże ustawy oraz  Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych    statutów    publicznego    
przedszkola   oraz   publicznych   szkół ( Dz.  U.  z   2001 r. nr 61, poz.624 z późń. zm.) w Statucie 
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku uchwalonym przez Radę 
Pedagogiczną (Jednolity Tekst Statutu z dnia 28 sierpnia 2009) 
wprowadza się  zmiany w brzmieniu :  
 
1. w § 133 w ust.3: 
a) pkt 3) otrzymuje brzmienie: 
„ 3) Dziecko, które do 31 grudnia 2010 ukończy 6 lat (podlegające obowiązkowi rocznego przygotowania 
przedszkolnego).” 
b) pkt 4) otrzymuje brzmienie: 
„ 4) Dziecko, które do 31 grudnia 2010 ukończy 5 lat (mające prawo uczęszczania do przedszkola).” 
c) pkt 15) otrzymuje brzmienie: 
„ 15)   Dziecko, które do 31 grudnia 2010 ukończy 4 lata.” 
d) pkt 16) otrzymuje brzmienie: 
„ 16)  Dziecko, które do 31 grudnia 2010 ukończy 3 lata.” 
e) pkt 22) otrzymuje brzmienie: 
„ 22)  Dziecko, które do 28 lutego 2011 ukończy 3 lata.” 
f) w pkt. 23 skreśla się zdanie: „ W razie uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punktów decyzję 
o przyjęciu dziecka podejmować będzie dyrektor przedszkola.” 
2. w § 133 ust.5 otrzymuje brzmienie:  „ 5. W razie uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości 
punktów decyzję o przyjęciu dziecka podejmować będzie dyrektor na podstawie kryteriów dodatkowych 
w następującej kolejności: 
1) Dziecko o niedostatecznych umiejętnościach w zakresie funkcji percepcyjnych lub psychoruchowych 
w celu wyrównania jego szans edukacyjnych. 
2) Dziecko, którego rodzice/prawni opiekunowie oczekują zapewnienia opieki w godzinach dodatkowych 
( rannych lub popołudniowych), w zakresie przekraczającym realizację podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego. 
3) Dziecko mieszkające poza granicami administracyjnymi Miasta Rybnika, tylko w przypadku wolnych 
miejsc, po przyjęciu dzieci mieszkających w granicach administracyjnych Miasta Rybnika.”  
 
   Pozostałe przepisy Statutu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 2 im. Janusza Korczaka w Rybniku 
pozostają bez zmian. 
 
   Rada Pedagogiczna Zespołu na posiedzeniu w dniu 12 maja 2010 r. uchwaliła tekst nowelizacji 
Statutu – uchwała nr 17/2009/2010 Rady Pedagogicznej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 im. 
Janusza Korczaka w Rybniku. 
 
 


