
Uchwała nr 25/2021/2022 

Rady Pedagogicznej 

Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

 

 

w sprawie nowelizacji Statutu Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie 

 

Na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U.  

z 2021 r. poz. 1082) oraz § 62 Statutu SP6 Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 6 im. 

Romualda Traugutta w Lublinie uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wprowadza się 

zmiany zgodnie z propozycją przedstawioną przez panią Dyrektor Danutę Nowakowską-

Bartłomiejczyk (załącznik nr 1).  

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły oraz członkom komisji statutowej.  

 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia. 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Pedagogicznej  

 

Danuta Nowakowska-Bartłomiejczyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Uchwały nr  25/2021/2022 

Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 6 w Lublinie 

z dnia 28.02.2022 roku 

 

 

W Statucie Szkoły Podstawowej nr 6 im. Romualda Traugutta w Lublinie wprowadza się 

następujące zmiany:  

 

 

1) w § 22 ust. 4. uzyskuje brzmienie: 

„4. Rekrutacja do oddziału przedszkolnego odbywa się na zasadach określonych  

w prawie oświatowym i trybie wprowadzonym przez organ prowadzący Szkołę: 

  

1) o zasadach i trybie, o których mowa w ust. 4, Szkoła informuje rodziców/opiekunów 

prawnych na stronach internetowych i tablicy ogłoszeń; 

2) postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemów 

informatycznych; 

3) postępowanie rekrutacyjne rozpoczyna się złożeniem wniosku rekrutacyjnego przez 

rodziców/opiekunów; 

4) lista dzieci zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w procedurze rekrutacji 

odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego i generowana jest 

systemowo przy czym: 

a) przed generowaniem listy zakwalifikowanych korzysta się z szeregowania w systemie 

elektronicznym, 

b) w przypadku kandydatów z jednakową liczbą punktów listę docelową szereguje się  

z uwzględnieniem kryterium wieku, tj. pierwszeństwo zakwalifikowania się przy 

jednakowej liczbie punktów przysługuje dzieciom starszym.”;  

2) w § 37 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Lista dzieci zakwalifikowanych do oddziałów klas pierwszych w procedurze rekrutacji 

z wykorzystaniem systemu elektronicznego generowana jest systemowo przy czym: 

1) przed generowaniem listy zakwalifikowanych korzysta się z szeregowania 

w systemie elektronicznym; 

2) w przypadku kandydatów z jednakową liczbą punktów listę docelową 

szereguje się z uwzględnieniem kryterium wieku, tj. pierwszeństwo 

zakwalifikowania przy jednakowej liczbie punktów przysługuje dzieciom 

starszym.”. 

 

 

 

 

 

 


