
1.  Zmiany w podstawach prawnych statutów – zmiany zostały podkreślone!  
 
 

Podstawy prawne: 
 

1. Konstytucja RP  z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 
    

2. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20 listopada 
1989 r. (Dz. U. Nr 120 z 1991 r. poz. 526);  
 

3. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. 
poz. 2156, ze zm.) 
 

4. Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów szkół                            
i placówek (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.).   

5. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r.  w sprawie ramowych planów nauczania            
w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 204 ze zmianą z dniu  11 lutego 2014 r. Dz. U.             
z 2014 r., poz. 251). 

6. Rozporządzenie MENiS  z dnia 18 kwietnia 2002 r.  w sprawie organizacji roku szkolnego              
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46., poz. 432  ze zmianami) 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu 
wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających 
podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących 
do mniejszości narodowych i  etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 
regionalnym. (tekst jednolity:  Dz. U. z 2014 r. poz. 243). 

8. Rozporządzenie MEN z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych 
i innych druków szkolnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 893). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sposobu prowadzenia przez publiczne 
przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2014 r., poz. 1170). 

 
10. Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego           
i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 
metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. , poz. 395). 
 

11. Rozporządzenie MEN  z dnia 25  marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach                
(Dz. U. z 2014 r., poz. 478) 
 

12. Rozporządzenie MEN  z dnia  25  czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 
sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego                    
(Dz. U. z 2015 r., poz. 959). 
 

13. Rozporządzenie MEN  z dnia  31  grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków 
przechodzenia ucznia z jednego typu szkoły do innego typu szkoły publicznej (Dz. U. z  2015 
r., poz. 24). 
  



14. Rozporządzenie MEN  z dnia 7  lipca  2014 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na 
wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe  (Dz. U.              
z 2014 r., poz. 902). 

15. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego   
(Dz. U. z 2015  r., poz. 1270)  

16. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół (Dz. 
U. z 2015  r., poz. 1214)  

17. Rozporządzenie MENiS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego               
(Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432  ze zmianami).   

18. Rozporządzenie MEN  z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie przeliczania na punkty 
poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym (...)                                       
(Dz. U. z 2015 r., poz. 1942). 
 

19.  Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu realizacji wychowania 
dla bezpieczeństwa (Dz. U. z 2009 r. Nr 168,  

20. Ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. z 2014 
r., po. 498) 

21. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118). 

22. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:    Dz. U.            
z 2013 r., poz. 907z ostatnią zmianą z 29 sierpnia 2014 r. – Dz. U. z 2014 r., poz. 1232). 
 

23. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity:  Dz. U.                
z 2014 r., poz. 1182). 
 

24. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 
poz. 885 z ostatnimi  zmianami  w 2014 r – Dz. U. z 2014 r., poz. 379 i 911). 

 
25. Rozporządzenie MEN z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012 r. poz. 977 ze zm.                  
w 2014 r. , poz. 803). 

 
26. Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego 

rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży               
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1157). 

  
27. Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie warunków oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015  r., 
poz. 843). 

 
28. Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, 

organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa 
sportowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1129).  
 

29. Rozporządzenie MEN z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania 
kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 
niedostosowanych społecznie  i zagrożonych niedostosowaniem społecznym  (Dz. U. z 2015 
r. poz. 1113). 



30. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania    i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 532). 
 

31. Rozporządzenie MENiS z dnia 8  listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu 
organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516  ze zm. w 2014 r. , poz. 1150). 

32.  Rozporządzenie MEN z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 
publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69).  
 

33. Rozporządzenie MEN z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji 
dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 139, poz. 
1131).  

 
34. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne 
szkoły i placówki  (Dz. U. z 2011 r. Nr 176, poz. 1051). 
   

35. Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania 
zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki (Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 28). 

   
36. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych 
uzależnieniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226). 
 

37. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U.        
z 2011 r. Nr 149, poz. 887). 

 
38. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 

180, poz. 1493) 
 
39. Rozporządzenie MEN  z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w 

szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 
informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 
1250). 
 

40. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity:  Dz. U. z 
2012 r. poz. 788). 

 
41.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst 

jednolity:  Dz. U. z 2016  r.,  poz. 23).  
 
42. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj: Dz. U. z 2014 r., poz. 191). 

   
43. Rozporządzenie MEN z dnia 17 grudnia  2010  r. w sprawie podstawowych warunków 

niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych      
i opiekuńczych oraz programów nauczania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 23). 

  
44. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 

167). 
 
45. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U.           

z 2014 r., poz. 1202). 



2. Zmiany w realizacji obowiązku szkolnego – do statutu SP(podkreślone) 

 

 

DZIAŁ VI  

Rozdział 1 

Obowiązek szkolny 
 

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

§ 127. 1. Uchyla się 

§ 128. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy,  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 
publiczna poradne psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnę 
psychologiczno-pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą 
pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych 
poradni psychologiczno-pedagogicznych. 
 
 

      2. uchyla się 

     3. Dziecko, które zostało wcześniej przyjęte do szkoły podstawowej, jest zwolnione z 
obowiązku odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego. 

      4. Dokonując podziału na oddziały w klasach pierwszych dyrektor grupuje dzieci od 
najmłodszego i kolejno wg miesięcy urodzenia.   

 
        5. Na wniosek rodziców/opiekunów prawnych w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach dyrektor szkoły dokonując podziału może odstąpić od zasady, o której mowa                         
w ust. 4.  Może to nastąpić w przypadkach: 
 
1) gdy, w tym samym roku szkolnym przyjmowane jest rodzeństwo urodzone w różnych 

rocznikach; 

2) dzieci są spokrewnione; 

3) dzieci uczęszczały do tej samej grupy w oddziale przedszkolnym lub przedszkolu; 

4) konieczności planowania sprawnego i jak najkrótszego dowozu dzieci.; 

5) gdy ułatwia to rodzicom odbiór dzieci ze szkoły. 

 
 
 
 



§ 129. Odroczenie obowiązku szkolnego. 
  
 

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor 
publicznej szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

 
2. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, 

w którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 
 
3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 

obowiązku szkolnego.  
 
4. 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. 

 
5.  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. 

 
6. 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.  

 
7. 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.  
 

 

Rozdział 10a 

 
Przepisy przejściowe  

 
          § 168 a.  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. 

 
          § 168 b.  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. 

 
          § 168 c. 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.  
 
          § 168 d.  Uczniowie, o których mowa w § 168 a i w § 168 b w roku szkolnym 2015/16 
nie otrzymują świadectw promocyjnych.  



UCHWAŁA NR  1 /2016 
RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 w Iławie 

z dnia 10 marca 2016 r. 
w sprawie wprowadzenia zmian do statutu SP Nr 3 w Iławie 

 
        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                
§67. ust.1 pkt 1 statutu Szkoły Podstawowej  Nr 3 w Iławie 
 
uchwala się, co następuje:  
 
 
 

 
        § 1. W statucie Szkoły Podstawowej Nr 3 w Iławie wprowadza się następujące zmiany:  

 
1)   § 125 ust. 1 otrzymuje brzemienie: 

 

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

 
2)  uchyla się   § 127; 

 
3)  § 128 ust. 1 otrzymuje brzemienie: 

 

„§ 128. 1. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć 
dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 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 
publiczna poradne psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnę psychologiczno-
pedagogiczną, założoną zgodnie z art. 82 oraz zatrudniającą pracowników posiadających 
kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.” 
 
4) uchyla się  § 128 ust. 2; 

 
5) § 129  otrzymuje brzmienie: 

  
 

„ § 129. Odroczenie obowiązku szkolnego 
  

1. Odroczenie obowiązku szkolnego o jeden rok szkolny dokonuje dyrektor publicznej 
szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko mieszka. 

2. Odroczenie dokonuje się na wniosek rodziców złożony w roku kalendarzowym, w 
którym dziecko kończy 7 lat, nie później niż do 31 sierpnia. 

3. Odroczenie dotyczy roku szkolnego, w którym dziecko ma rozpocząć spełnianie 
obowiązku szkolnego.  

4. 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. 



5. 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. 

6. 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.  

7. 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.”  

 
 
 

 
6)    po rozdziale 10 dodaje się Rozdział 10 a w brzmieniu: 

 

„Rozdział 10a 

Przepisy przejściowe  

 
          § 176 a.  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. 

 
          § 176 b.  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. 

 
          § 176 c. 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.  
 
          § 176 d.  Uczniowie, o których mowa w § 176 a i w § 176 b w roku szkolnym 2015/16 nie 
otrzymują świadectw promocyjnych.” 
 
 

   § 2.   Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi szkoły. 

 

........................................................................ 

                                                                                               (Podpis Przewodniczącego RP) 

 

 
 


