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O zmianach w Ustawie o systemie oświaty
7 stycznia 2016r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Ustawy o systemie oświaty.
Najważniejsze zmiany dotyczą:
1. obowiązku szkolnego od siódmego roku życia,
2. prawa do rozpoczęcia edukacji szkolnej od szóstego roku życia,
3. obowiązku przedszkolnego dla dziecka 6–letniego,
4.prawa dziecka w wieku od 3 do 5 roku życia do korzystania
z wychowania przedszkolnego,
5. wzmocnienia roli kuratora oświaty.
Obowiązek szkolny dla dzieci 7–letnich i prawo do edukacji szkolnej dla 6-latków
Zgodnie z ustawą, od roku szkolnego 2016/2017 obowiązkiem szkolnym będą objęte dzieci od 7 roku
życia. Dziecko 6-letnie będzie miało prawo do rozpoczęcia nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej
o ile korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym
ma rozpocząć naukę w szkole. Jeśli dziecko 6–letnie nie uczęszczało do przedszkola, rodzice również będą
mogli zapisać je do pierwszej klasy. W takim przypadku niezbędna jednak będzie opinia z poradni
psychologiczno – pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
Ponowne zapisanie dziecka do klasy I lub II
Rodzice, których dzieci poszły do szkoły jako sześciolatki i natrafiły na problemy adaptacyjne i trudności
w szkole, wnosili o wprowadzenie rozwiązań, które złagodziłyby proces wcześniejszego objęcia ich dzieci
obowiązkiem szkolnym. Dlatego wprowadzono w ustawie przepisy przejściowe odnoszące się do roku
szkolnego 2015/2016 oraz 2016/2017.
– Dzieci urodzone w 2009 r., które są już w szkole w roku szkolnym 2015/2016, będą mogły na wniosek
rodziców – kontynuować naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017.
Rodzic musi złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko nie będzie
podlegało klasyfikacji rocznej, a tym samym promowaniu do klasy drugiej; jeżeli rodzice zdecydują, że ich
dziecko będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza, wobec tego dziecka
nie będzie przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
– Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II szkoły
podstawowej, na wniosek rodziców, złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły – w roku szkolnym
2016/2017 kontynuować naukę w klasie II.
Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Dzieciom, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego będzie można odroczyć obowiązek
szkolny, jednak nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko
kończy 9 lat. W tym przypadku dziecko będzie kontynuowało przygotowanie przedszkolne.
Wychowanie przedszkolne
Od 1 września 2016 r. obowiązkiem przedszkolnym będą objęte dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie
dzieci 4- i 5-letnie mają mieć zapewnione miejsce realizacji wychowania przedszkolnego, a od 1 września
2017 r., także dzieci 3-letnie.
Zgodnie z ustawą, przekształcenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w przedszkola
zostanie przesunięte z 1 września 2016 r. na 1 września 2019 r. Umożliwi to organom prowadzącym
lepsze przygotowanie się do przekształcenia oddziałów przedszkolnych w przedszkola. Decyzje
dotyczące ewentualnej likwidacji oddziałów przedszkolnych będą mogły być poprzedzone wnikliwą
analizą potrzeb w zakresie wychowania przedszkolnego, uwzględniającą tendencje demograficzne po
wdrożeniu wprowadzanych rozwiązań prorodzinnych.
Źródło: Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

Rok szkolny 2015/2016
NASZE MAŁE SUKCESY
W I półroczu uczniowie naszej szkoły brali udział w następujących konkursach oraz zawodach
sportowych:
 W Radziejowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Radziejowskiego Szkół Podstawowych
w indywidualnych biegach przełajowych dziewcząt i chłopców. Ewelina Łęga z kl. VIa zajęła
I miejsce,
Żaneta Iglewska z kl. VIb – II miejsce,
a Sebastian Banasiak z kl. VIa – III miejsce.
Opiekunowie: Panowie Andrzej Szwedek
i Robert Siwiński
 Marcel Kordylak z klasy VIb zajął dwa razy II miejsce (w stylu dowolnym i stylu zmiennym)
w Powiatowych Zawodach Pływackich o Puchar Danona.
Opiekun: Pan Robert Siwiński
 W konkursie plastycznym ph. „Widzę, obserwuję, reaguję” zorganizowanym przez Zarząd
Rejonowy PCK Agata Brzezińska i Klaudia Majchrzak obie z kl. VIb zajęły I miejsce,
a wyróżnienie otrzymała Adrianna Kacprzak z kl. IIb.
Opiekun: Pani Lidia Wąsikowska

 Izabela Balcer i Martyna Ratajczyk obie z kl. VIa zakwalifikowały do etapu rejonowego
konkursu przedmiotowego z języka polskiego. W wyniku tych eliminacji Martyna Ratajczyk
zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
Opiekun: Pani Anna Michalak
 Martyna Ratajczyk z kl. VIa zakwalifikowała się również do etap wojewódzkiego z konkursu
przedmiotowego z przyrody.
Opiekun: Pani Katarzyna Drzewiecka

PRACA RODZICÓW NA RZECZ SZKOŁY

Dziękujemy rodzicom, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły: pomagali
w organizacji uroczystości klasowych i szkolnych, pełnili funkcję opiekunów
podczas wycieczek, wyjazdów do kina, teatru, na basen i wspierali finansowo
podejmowane przez nas działania.

UROCZYSTOŚCI SZKOLNE
W I półroczu roku szk. 2015/2016 w Kronice Szkoły
odnotowaliśmy następujące wydarzenia:


Uroczyste rozpoczęcie roku szk. 2015/2016.



Powitanie przedszkolaków, uczniów klas I i nowych nauczycieli.



„Sprzątanie Świata – Polska 2015” pod hasłem „Wyprawa - poprawa”



Międzynarodowy Dzień Języków Obcych.



Dzień Przedszkolaka.



Dzień Edukacji Narodowej pod hasłem „Dziękujemy za trud i wychowanie”.



Pasowanie na ucznia klasy I.



Dzień Papieża Jana Pawła II.



Pasowanie na przedszkolaka.



97. Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę pod hasłem „Kocham Cię Polsko!”.



Wieczór andrzejkowy pod hasłem: „Andrzejki w rytmach disco”.



Imieniny Patrona Szkoły – „Mikołajki”.



„Oto narodził się Wam Zbawiciel…” jasełka bożonarodzeniowe.

NAJLEPSI W NAUCE

NAJLEPSI W NAUCE

Uczniowie klas IV-VI, którzy na I półrocze roku szk. 2015/2016 uzyskali średnią
ocen z przedmiotów co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę
zachowania:
Kl. IV a – Julia Frontczak, Szymon Kurkiewicz,
Milena Mikołajczak, Natalia Roszak,
Bartłomiej Smolarek, Klaudia Urbańska
Kl. IVb - Wiktor Nowak, Patrycja Piasecka,
Agata Rakowska, Igor Szymczak,
Paulina Śniegowska, Roksana Walasik
Kl. Va - Paweł Błaszczyk, Piotr Błaszczyk,
Łukasz Jankowski, Maciej Jeziórski,
Martyna Lisiecka, Paweł Topolski,
Paulina Wieczorek, Oliwia Zarębska,
Antoni Żórawski

Kl. V b - Karolina Czarnecka, Amelia Kuźmińska
Kl. VI a - Izabela Balcer, Sebastian Banasiak,
Natalia Jarzynowska, Wiktoria Konopińska,
Mariusz Kosiński, Ewelina Łęga,
Gabriela Migdalska, Kamil Nowicki,
Justyna Piasecka, Martyna Ratajczyk
Kl. VI b - Klaudia Majchrzak, Jakub Szarowski

Gratulujemy!

