
                                     15/2014/2015 
U  C  H  W  A  Ł  A  NR ........................... 

 
 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 32 
im. Armii Krajowej w Toruniu 

ul. Kosynierów Kościuszkowskich 11 
         12.02.2015r. 

z dnia ........................... 
 

w sprawie:  zmian w  Statucie Szkoły  
i opracowania tekstu jednolitego 

 
 

Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 50 ust. 2 pkt. 1 ustawy o systemie oświaty z dnia 
7 września 1991r. (Dz. U. Nr 256 z 2004r., poz. 2572 ze zm.) rada pedagogiczna uchwala, co 
następuje: 

§1 

W Statucie Szkoły uchwalonym w dniu 27.01.2015r. ( tekst ujednolicony) przez Radę 
Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 32 im Armii Krajowej w Toruniu wprowadza się 
następujące zmiany:  

1. W § 17 dodaje się ust 9 w brzmieniu: 
„9. Samorząd uczniowski może prowadzić zbiórkę i sprzedaż surowców wtórnych 
oraz elektrośmieci”. 

2. W § 20 dodaje się ust.3 w brzmieniu: 

,,3. W szkole mogą być tworzone oddziały dwujęzyczne.” 

3. W § 29 ust.1b/ dodaje się na końcu zdania: 

,,1b/ i na stronie internetowej szkoły.” 

4. § 35 ust.2 i 3 zastępuje się ust.2 w brzmieniu: 

,,2. Liczbę uczniów w oddziale klasowym  oraz podział na zajęcia w grupach określają 
odrębne przepisy.” 

5. W § 39 dodaje się ust.2 w brzmieniu: 

,,2. Szkoła może współpracować z fundacjami w zakresie organizacji zajęć dodatkowych 
na podstawie zawartej umowy o współpracy.” 

6. W § 42 ust.2 otrzymuje brzmienie: 

,,2. Godziny pracy świetlicy szkolnej ustalane są każdego roku w zależności od potrzeb 
pracujących rodziców i obejmują wszystkie dni tygodnia, w których funkcjonuje szkoła. 
Tygodniowy czas pracy nauczyciela świetlicy wynosi 26 godzin.” 

7. W § 52 ust.1c/ otrzymuje brzmienie: 

,,1c/ specjalista ds. finansowych,” 



8. W § 53 ust.2 otrzymuje nowe brzmienie, ust.3 uchyla się, a pozostałe ust. zmieniają nr  
           od 3 - 8: 

,,2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku 
              kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat oraz trwa do ukończenia gimnazjum, 
              nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.” 

9. § 54 otrzymuje brzmienie: 

,,1. W postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2015/2016 do publicznej szkoły 
podstawowej kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą 
być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana 
szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, na podstawie następujących 
kryteriów : 

 

LP Kryteria 
 

Liczba 
pkt  

dokumenty potwierdzające 
spełnienie kryteriów 

1. 
Zamieszkiwanie kandydata na terenie 
GMT 

16 
 

oświadczenie rodziców 
kandydata (wzór nr 1) 

2. 

Ubieganie się o przyjęcie kandydata do 
szkoły zlokalizowanej najbliżej miejsca 
zamieszkania lub miejsca pracy jednego z 
rodziców 

8 
oświadczenie rodziców 
kandydata (wzór nr 2) 

3. 
Zamieszkiwanie w obwodzie szkoły osób 
wspierających rodziców w opiece nad 
kandydatem 

4 
oświadczenie rodziców 
kandydata (wzór nr 3) 

4. 

Kontynuowanie edukacji w szkole przez 
kandydata lub jego rodzeństwo, lub 
ubieganie się o przyjęcie do szkoły przez 
kandydata i jego rodzeństwo 

2 
oświadczenie rodziców 
kandydata (wzór nr 4)  

 

2.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania 
    rekrutacyjnego, o którym mowa powyżej, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są  
    brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

 
 

LP Kryteria Liczba pkt za 
kryterium 

1. Niepełnosprawność kandydata 1 
2. Niepełnosprawność jednego z rodziców 1 
3. Niepełnosprawność obojga rodziców 1 
4. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 1 
5. Objęcie kandydata pieczą zastępcza 1 

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1 

7. Wielodzietność rodziny kandydata 1 

 
 



 
3. Terminy postępowania rekrutacyjnego i terminy składania dokumentów w roku szkolnym 

2015/2016 do szkół podstawowych GMT 
 

Data Zdarzenie 

początek 
09.03.2015 r.  
godz. 9.00 

koniec 
10.04.2015 r.  
godz. 15.00 

uruchomienie rekrutacji w serwisie dla rodziców, przyjmowanie wniosków w 
szkole pierwszego wyboru 

24.04.2015 r.  
do godz. 
12.00 

ogłoszenie list uczniów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych  do 
szkoły 

początek 
27.04.2015 r.  
godz. 8.00 

koniec 
29.04.2015 r.  
godz. 15.00 

potwierdzanie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do szkoły  

30.04.2015 r.  
do godz.12.00 

ogłoszenie list uczniów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 

początek 
27.05.2015 r.  
godz. 9.00 

koniec nie 
później niż 
31.08.2015 r. 
godz. 15.00 

rekrutacja uzupełniająca 

 
§ 2 

 
Statut szkoły zostanie opracowany jako tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone 
Uchwałą nr 15/2014/2015 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
                                                                                          Przewodniczący Rady Pedagogicznej 
 
                                                                                                         /-/ Bożena Rzemieniuk 
  


