
ANEKS nr 1 do Statutu Szkoły Podstawowej nr 28 im. Alojzego 
Szewczyka w Rybniku 

W tekście jednolitym Statutu z dnia 15 marca 2011 roku dokonuje się następujących zmian:
Rozdział VIII  § 55 uzyskuje brzmienie:

I. Do szkoły przyjmowani są uczniowie, którzy ukończyli szósty lub siódmy rok życia. Dzieci 
sześcioletnie  mają  prawo do edukacji  szkolnej.  Do klas  pierwszych obowiązuje nabór 
elektroniczny.
1. Rodzic dziecka sześcioletniego podejmuje decyzję o jego wcześniejszym pójściu do 

szkoły. 
2. Warunkiem przyjęcia dziecka sześcioletniego do szkoły jest objęcie go wychowaniem 

przedszkolnym w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcia nauki. 
3. Dziecko sześcioletnie nieobjęte wcześniej żadną formą wychowania przedszkolnego 

może być przyjęte do szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej. 

II. Do  szkoły  przyjmuje  się  uczniów  zamieszkałych  w  obwodzie  szkoły.  Gdy  szkoła 
dysponuje miejscami może przyjąć ucznia zamieszkałego poza obwodem powiadamiając 
o tym szkołę macierzystą.
1. Do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy) przyjmuje się ucznia 

na podstawie:
2. świadectwa  ukończenia  klasy  programowo  niższej  w  szkole  publicznej  lub  szkole 

niepublicznej tego samego typu oraz odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z 
której uczeń odszedł,

3. pozytywnych wyników egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzonych na warunkach 
określonych w odrębnych przepisach,

4. świadectwa (zaświadczenia) wydanego przez szkołę za granicą i ostatniego świadectwa 
szkolnego wydanego w Polsce, na podstawie sumy lat nauki szkolnej ucznia.

III. Jeżeli w klasie, do której uczeń przychodzi, naucza się, jako przedmiotu obowiązkowego, 
języka obcego (języków obcych) innego niż język obcy (języki obce), które uczeń uczył 
się w poprzedniej szkole, a rozkład zajęć edukacyjnych uniemożliwia mu uczęszczanie na 
zajęcia innego oddziału lub grupy w tej samej szkole, uczeń może:
1. uczyć się danego języka obcego (języków obcych) wyrównując we własnym zakresie 

braki programowe do końca roku szkolnego albo,
2. kontynuować we własnym zakresie naukę języka obcego (języków obcych), którego 

uczył się w poprzedniej szkole albo,
3. uczęszczać do klasy z nauką danego języka obcego (języków obcych) w innej szkole.

IV. Dyrektor szkoły decyduje o przyjęciu uczniów do wszystkich klas szkoły podstawowej 
oraz klas programowo wyższych.

V. Dyrektor  szkoły  zapewnia  stałe  i  aktualne  informacje  dotyczące  terminów  składania 
dokumentów, warunków przyjęć.
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