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Uchwała nr 7 1201312014

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej Nr 169 im. Marii Dąbrowskiej

w Łodzi, ul. Napoleonska7I17

z dnaa 27 lutego 2014 r.

W sprawie zmian W zapisach statutowych

Na podstawie Ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. Poz. 7),

Uchwały Nr LXXlX/1654l14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnla 16 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich

obwodów.

Rada pedagogicznaprzy Szkole Podstawowej Nr 169 im. Marii Dąbrowskiej

w Łodzi, uchwala co następuje:

§1
Wprowadzic n astępuj ące zmiany :

1. § 14. ust. 1 pkt. 1.2 uchylony

2. § 14. ust. 1 pkt. 1.3 otrzymuje brzmienie:

1.3 Zasady rekrutacji do klasy pienłszej Szkoły Podstawowej nr ,169 im. Marii

Dąbrowskiej w Łodzi w roku szk.201412015 i 201512016.

1. Do klasy pienłszej szkoły, ktorej ustalono obwód, dzieci zamieszkałe w tym

obwodzie, przyjmuje się z urzędu na podstawie zgłoszenia rodzica.

2. Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły mogą być przyjęci do klasy

pienłszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jezeli szkoła

nadal dysponuje wolnymi miejscami.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica kandydata,

złożony zgodnie z określonym wzorem, do dyrektora szkoły do dnia 31 marca.

4. Postępowanie rekrutacyjne do szkoły przeprowadza komisja rekrutacyjna

powołana plzez dyrektora szkoły na podstawie odrębnych przepisów.

5, Zadania komisji rekrutacyjnej oraz etapy jej pracy i sposoby dokumentowania

określają przepisy ustawy o systemie oświaty i na ich podstawie opracowana

w szkole procedura.

6. Ustala się kryteria rekrutacji do klasy pienruszej kandydatow zamieszkałych

poza obwodem szkoły.



1. kandydat, ktory uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole

Podstawowej nr 169 w Łodzi;

2. kandydat, ktorego rodzeństwo kontynuuje edukację w Szkole

Podstawowej nr 169 w Łodzi;

3. kandydat, ktorego dziadkowie lub inne osoby opiekujące się dzieckiem

mieszkają w obwodzie szkoły;

4. rodzic kandydata pracuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 169

w Łodzi;

5. rodzic kandydata jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 169

w Łodzi;

6. kandydat jest zstępnym pracownika szkoły.

7. Ustala się terminy postępowania rekrutacyjnego kandydatów zamieszkałych

poza obwodem Szkoły:

1 , składanie wniosków wraz z załącznikami - od 1 marca do 31 marca,

2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych

i kandydatów niezakwalifikowanych - 23 kwietnia,

3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych - 28 kwietnia.

8. Do wniosku o przyjęcie do szkoły należy dołączyc dokumenty.

1, oświadczenie, że dziadkowie lub inne osoby opiekujące się dzieckiem

mieszkają w obwodzie szkoły;

2. oświadczenie, że rodzic kandydata pracuje w obwodzie Szkoły

Podstawowej nr 169 w Łodzi;

3. oświadczenie o stopniu pokrewieństwa kandydata z pracownikiem

szkoły.

9. Ustala się, ze dokumenty, o których mowa w pkt 8, składane są w terminie do

dnia 31 marca,

10, Ustala się sposób przeliczania punktów:

1. kandydat, który uczęszczał do oddziału przedszkolnego w Szkole

Podstawowej nr 169 w Łodzi - 32 pkt,

2. kandydat, którego rodzeństwo kontynuuje edukację w Szkole

Podstawowej nr 169 w Łodzi - 16 pkt.

3. kandydat, którego dziadkowie lub inne osoby opiekujące się dzieckiem

mieszkają w obwodzie szkoły - 8 pkt.



4. radzic kandydata pracuje w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 169

wŁodzi-4pkt.
5. rodzic kandydata jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 169 w Łodzi

- 2 pkt.

6. kandydat jest zstępnym pracownika szkoły - 1 pkt.

1 1. Postępowanie odwoławcze określa ustawa o systemie oświaty i procedura

szkolna opracowana na jej podstawie.

12, Jezeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal

dysponuje wolnymi miejscami dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie

uzupełniające w terminie do końca sierpnia, zgodnie z obowiązującymi

przepisami.

13. O przyjęciu dziecka do szkoły w trakcie roku szkolnego, w tym do klas

pienłszych, decyduje dyrektor, z wyjątkiem dzieci zamieszkałych w obwodzie

szkoły, ktore są przyjmowane z urzędu, zgodnie z odrębnymi przepisami. Jezeli

przyjęcie ucznia wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły

powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąc ucznia

po uzyskaniu zgody organu prowadzącego,

3. § 14. ust. 1 pkt. 1.4 uchylony

4. § 1. ust. 1 pkt. 1.8 do obwodu szkoły dodaje się ulice: Generalska - cała,

Nektarowa - cała, Marszałkowska - cała.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 169

im. Marii Dąbrowskiej w Łodzi.

Zgodnie z § 18 Statutu Szkoły zobowiązuje się dyrektora szkoły do

opracowan ia tekstu jed nolitego.

§3

Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia,
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