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Uchwała Rady Pedagogicznej - Aneks do Statutu MZSzO I 

Nr 16/2013/2014 

z dnia 28 lutego2014 roku 

w sprawie przyjęcia zmian w Statucie MZSzOI Szkoła Podstawowa z Oddziałami 
Integracyjnymi nr14 im Polskich Olimpijczyków w Krośnie 

Na podstawie art. 50 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 52 ust. 2 Ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z późn. zm.) 
Rada Pedagogiczna uchwala, co następuje: 

§ 1 

W Statucie MZSzOI Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr14 im 

Polskich Olimpijczyków wprowadza się następujące zmiany: 

1) W Statucie MZSzOI paragraf 30 otrzymuje brzmienie:  

1. Termin rekrutacji 
1). Nabór do klasy pierwszej na rok szkolny 2014/2015 prowadzony jest w 
terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.  
2). O terminie, o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na 
stronie internetowej szkoły.  
3). Informacje o zasadach  naboru można uzyskać na stronie internetowej 
UM Krosna w zakładce Nabór. 

2. Obowi ązek szkolny 
 1) dzieci siedmioletnie (urodzone w  2007 r.), 
 2) dzieci sześcioletnie (urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 
2008 r.), 
 3) na wniosek rodziców dzieci sześcioletnie (urodzone w okresie od 1 lipca 
do 31 grudnia 2008 r.). 

3. Zasady rekrutacji 
 1). Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie 
szkoły. 
 2) Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły – w tym p oza 
Krosnem , którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I – mogą być przyjęci po 
przeprowadzeniu post ępowania rekrutacyjnego , o ile szkoła podstawowa 
dysponuje wolnymi miejscami. Pierwsze klasy będą liczyć nie więcej niż 25 
dzieci. 
  3). Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły. 
  4). W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o 
przyjęcie do szkoły  dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest 
większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje 
się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów lokalnych : 

Lp.  Kryterium 
Liczba 

punktów  

1 uczęszczanie rodze ństwa do tej samej szkoły 
podstawowej, przedszkola lub gimnazjum w zespole 

12 



 2 

w roku szkolnym 2014/2015 (kontynuacja edukacji z 
roku szkolnego 2013/2014) 

2 
uczęszczanie pozostałych dzieci z rodziny 
kandydata (w wieku 3-18 lat) do szkół i placówek 
prowadzonych przez Gmin ę Krosno 

10 

3 

Praca w Kro śnie na podstawie umowy o prac ę, 
umów cywilno-prawnych lub  prowadzenie 
działalno ści gospodarczej na terenie Krosna przez  
przynajmniej jednego z rodziców   

 

− obydwoje rodziców (kryterium stosuje się 
również do pracującego/uczącego się 
rodzica samotnie wychowującego dziecko) 

20 

−  jednego rodzica  10 

4 

wybór szkoły, której odległo ść od miejsca 
zamieszkania dziecka nie przekracza 3 km (punkty 
przyznaje się także, za wybór szkoły położonej najbliżej 
miejsca zamieszkania dziecka mimo przekroczenia 
odległości 3km) 

4 

5 
dziecko z placówki opieku ńczo-wychowawczej oraz 
dziecko z  rodziny obj ętej nadzorem kuratorskim lub 
wsparciem asystenta rodziny 

4 

5) W przypadku, gdy kandydaci uzyskali równe liczby punktów stosuje się 
kryteria  różnicujące.        
6) W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników 
punktowych, komisja rekrutacyjna, ustalając kolejność kwalifikacji, bierze pod 
uwagę  miejsce szkoły na liście preferencji kandydata (w porządku od 
najbardziej do najmniej preferowanej). 

             7) Kryteria ró żnicuj ące  - za każde z nich przyznaje się po 2 pkt. 

− wielodzietność rodziny kandydata  oznacza rodzinę, która wychowuje 
troje i więcej dzieci (art. 20b ustawy o systemie oświaty), 

− niepełnosprawność kandydata, 
− niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 
− niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 
− niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 
− samotne wychowywanie kandydata w rodzinie oznacza wychowywanie 

dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w 
separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, 
chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z 
jego rodzicem (art. 20b ustawy o systemie oświaty), 

− objęcie kandydata pieczą zastępczą. 
      8) Dokumenty potwierdzaj ące kryteria  - w celu potwierdzenia spełniania 
kryteriów umożliwiających zastosowanie zasad pierwszeństwa rodzice wraz z  
wnioskiem  składają oświadczenia dotyczące poszczególnych kryteriów oraz 
wskazane dokumenty: 
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a) oświadczenie o uczęszczaniu pozostałych dzieci z rodziny kandydata (w 
wieku 3-18 lat) do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych – kryterium nr 1 
i 2; 

b) zaświadczenie o zatrudnieniu z miejsca pracy, wydruk z CEIDG o 
prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Miasta Krosna – kryterium 
nr 3; 

c) oświadczenie, że droga od miejsca zamieszkania dziecka do wybranej szkoły 
nie przekracza 3 km lub że wybrano na I preferencji szkołę położoną najbliżej 
miejsca zamieszkania dziecka – kryterium nr 4; 

d) oświadczenie o pobycie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub 
objęciu rodziny dziecka nadzorem kuratora lub asystenta rodziny – kryterium 
nr 5; 

e) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata – kryterium różnicujące, 
f) oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 
żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem – kryterium różnicujące, 

g) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność/orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 
niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 
późn. zm. – kryterium różnicujące, 

h) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt 
zgonu– kryterium różnicujące, 

i) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z 
ustawą z dnia 9 czerwca 2011o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, z 2012 r. poz. 1519 oraz z 2013 r. poz. 
154 i 866) – kryterium różnicujące. 

     9) Wymienione w pkt.4 lit.g-i dokumenty składane są w oryginale, notarialnie 
poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 
76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z 
dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 
przez rodzica (art. 20t ust. 3 i 5 ustawy rekrutacyjnej). 
   10) Oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 
zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 
odpowiedzialno ści karnej za zło żenie fałszywego o świadczenia” . Klauzula 
ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań (art. 20t ust. 6 ustawy rekrutacyjnej). 
   11) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów 
potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w 
terminie wyznaczonym przez przewodniczącego (art.20t ust. 7 ustawy 
rekrutacyjnej. 
   12) Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka może być 
zweryfikowane w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z 
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (art.20t ust. 8 ustawy 
rekrutacyjnej). 
   13) Za weryfikacje danych umieszczonych we wniosku i w dobrowolnie 
złożonych oświadczeniach odpowiedzialny jest dyrektor jednostki oświatowej. 
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   14) Weryfikacja może odbywać się zarówno na etapie rekrutacji, jak i po 
ustaleniu listy przyjętych dzieci do danej szkoły, z takim skutkiem, że w 
przypadku ujawnienia, iż złożone oświadczenia zawierają nieprawdę, dziecko 
może zostać skreślone z listy. 
   15) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie 
kryteriów oraz  
w sytuacji  braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja 
rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium. 
   16). W sprawie przydziału dzieci przyjętych do szkoły do określonych 
oddziałów klasowych, decyzję podejmuje Dyrektor Szkoły. 

4. Dzieci nie b ędące obywatelami polskimi 
1). Dzieci nie będące obywatelami polskimi przyjmowane są do szkoły na 
warunkach i w trybie dotyczącym obywateli polskich. 

5. Odroczenia 
1). W przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami, rozpoczęcie 
spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może zostać odroczone. 
2). Decyzję w sprawie odroczenia podejmuje Dyrektor Szkoły, wyłącznie dla 
dziecka zamieszkałego  
w obwodzie szkoły. 
3). W celu podjęcia decyzji Dyrektor Szkoły zasięga opinii poradni 
psychologiczno-pedagogicznej. 

6. Terminy 

1)   Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła podstawowa 
nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza 
post ępowanie uzupełniaj ące. 

2) W postępowaniu uzupełniającym mogą wziąć udział dzieci, które nie zostały 
przyjęte do wybranej szkoły na równi z dziećmi, których rodzice w terminie 
rekrutacji nie dopełnili formalności związanych z zapisem dziecka do klasy I 
szkoły podstawowej. 

3) W postępowaniu uzupełniającym na wolne miejsca obowiązują terminy określone 
w harmonogramie oraz ustalone kryteria punktacji. 

4) TERMINY REKRUTACJI  

Rodzaj czynności Terminy 

Terminy 
postępowa

nia 
uzupełniają

cego 
Uruchomienie  w elektronicznym systemie 
rekrutacyjnym informacji o kro śnieńskich 
szkołach podstawowych   

26 lutego 
2014 r. 

- 

REKRUTACJA 

Uruchomienie w systemie rekrutacyjnym 
możliwości wypełniania w Internecie zgłoszenia/ 
wniosku o przyjęcie dziecka do szkoły 

4 marca 
2014 r. 

- 
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podstawowej  

Składanie wniosków wraz z załącznikami w 
szkole pierwszego wyboru   

4-17 marca 
2014 r. 

3-7 
kwietnia 2014 

r. 

Składanie wniosków wraz z załącznikami do 
klasy integracyjnej -  Rodzice dziecka z 
orzeczeniem o potrzebie kształcenia 
specjalnego wydanego ze względu na 
niepełnosprawność, ubiegający się o miejsce 
w klasie integracyjnej wpisują  na pierwszej 
preferencji szkołę z oddziałami integracyjnymi 
oraz dołączają kopię orzeczenia do 
składanego wniosku 

4-20 marca 
2014 r. 

 

Składanie zgłoszeń do szkoły obwodowej  
4-20 marca 

2014 r. 
 

Weryfikacja wniosków  
18-24 marca 

2014 r. 

8-11 
kwietnia 
2014 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów 
niezakwalifikowanych (możliwość sprawdzenia 
listy w Internecie i w siedzibie szkoły 
podstawowej) 

25 marca 
2014 r.  

godz. 15.00 

14 kwietnia 
2014 r. 

Pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka w 
sposób określony przez daną szkołę 
podstawową  

25-31 marca 
2014 r. 

14-16 
kwietnia 
2014 r. 

Podanie do publicznej wiadomości listy 
kandydatów przyjętych i listy kandydatów 
nieprzyjętych 

2 kwietnia 
2014 r.  

godz. 15.00 

17 kwietnia 
2014 r. 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA (rozpoczyna się nie później niż w ciągu 7 
dni od dnia ogłoszenia listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych) 

Przyjmowanie na wolne miejsca w szkołach 
podstawowych  

po zakończeniu  
procedury odwoławczej  - 

do 29 sierpnia 2014 
 
7. Przepisy ko ńcowe 
W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału klasy pierwszej rodzice dziecka, 
które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu 
rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do klasy I zostanie wywieszona przy wejściu 
głównym szkoły. 

§ 2 

W Statucie MZSzOI § 30a otrzymuje brzmienie:  
§ 30a 

1. Zasady rekrutacji do gimnazjum - klasy ogólnodos tępne: 
a) z urzędu przyjmowani są kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły 
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b) dla uczniów spoza obwodu szkoły ustala się następujące zasady 
przyjmowania:  
– wyniki uzyskane na świadectwie po klasie VI: (Punktacja dla 

kandydatów spoza obwodu):  
• Punkty za oceny z przedmiotów z klasy VI (maks. 42) 
• Język polski – ocena x 2 (maks. 12) 
• Matematyka – ocena x 2 (maks. 12) 
• Historia i społeczeństwo – ocena 
• Język obcy nowożytny – ocena 
• Przyroda – ocena 

– Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI (maks. 10) 
• Wzorowa – 10 
• Bardzo dobra – 6 
• Dobra – 2 
• Inne – 0 

– Punkty wynikające ze świadectwa z wyróżnieniem w klasie VI (maks. 
8) 

• Tak – 8 
• Nie – 0 

– Wynik sprawdzianu po klasie VI (maks. 40) 
– Tytuł finalisty woj. konkursu przedmiotowego (maks. 10) 

• Tak – 10 
• Nie – 0 

– Indywidualne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły za 1sze trzy miejsca uzyskane w konkursach wiedzy, 
sportowych i artystycznych (maks. 10) 

• Na szczeblu ogólnopolskim 5 pkt. 
• Na szczeblu wojewódzkim 3 pkt. 
• Na szczeblu powiatowym 1 pkt. 

– Razem – 120 punktów 
– Minimalna liczba punktów – 14 
– Dokładność wyliczeń – liczby naturalne 

c) Laureaci konkursów przyjmowani są poza kolejnością. 
d) Dla uczniów klas VI, którzy nie przystąpili do sprawdzianu                            

( zwolnieni decyzją dyrektora OKE ) stosuje się zasady jak dla 
kandydatów do klas ogólnodostępnych przeliczając  punkty za oceny na 
świadectwie klasy V ( maks. 30 ): 

                         Język polski – ocena x 1(maks. 6) 
                         Matematyka – ocena x 1 (maks. 6) 
                         Historia i społeczeństwo – ocena 
                         Język obcy nowożytny – ocena 
                         Przyroda – ocena 

2. Zasady rekrutacji do gimnazjum- klasy sportowe: 
a) Do oddziału sportowego klasy pierwszej przyjmuje się 24 kandydatów, 

którzy: 

– posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem 
lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez 
lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego 
uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o 
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zdolności do uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do 
ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. 
rokiem życia; 

– posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły 
lub oddziału; 

– uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach 
ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w 
którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale. 

– w przypadku większej liczby kandydatów, niż liczba wolnych miejsc w 
oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego 
brane są pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. 

– W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 

• wielodzietność rodziny kandydata; 
• niepełnosprawność kandydata; ☺ ☺ ☺ 
• niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 
• niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 
• niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 
• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie; 
• objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

    Powyższe kryteria mają jednakową wartość, potwierdza się je 
odpowiednimi dokumentami, zaświadczeniami lub orzeczeniami 

– Do oddziału sportowego klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy 
spełniają warunki pkt 2a) pauza oraz posiadających świadectwo 
ukończenia szkoły podstawowej,  

– W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których 
mowa w ust. 4, niż liczba wolnych miejsc (24 do klasy piłkarskiej i 28 do 
klas o II profilach szkolenia sportowego) na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności 
fizycznej. 

– W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie odpowiednio następujące 
kryteria: 

• wyniki sprawdzianu po klasie VI, 
• świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
• szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 

szkoły podstawowej, 
� uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub 

uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, 
artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora 
oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu 
powiatowym przez inne podmioty działające na terenie 
szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej 
olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu 
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przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub 
ponadwojewódzkim,  

� osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na 
rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie 
wolontariatu. 

� W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim 
etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie 
postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie 
kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c 
ust. 3 stosuje się. 

W okresie przej ściowym (nabór 2013/2014) obowi ązują następujące zasady:  
Wymagane dokumenty:  

• wniosek o przyjęcie do oddziału sportowego  
• zaświadczenie lekarskie lub karta zdrowia z dopiskiem "zdolny do 

wyczynowego uprawiania sportu - piłka nożna",  
• świadectwo po klasie V oraz wyniki klasyfikacji pierwszego półrocza klasy 

VI potwierdzone przez dyrektora szkoły, 
• kserokopia karty zawodnika. 

Dokumenty nale ży składa ć: 
Wypełniony wniosek w systemie internetowym NABÓR 2014  (strona internetowa: 
www.krosno.pl oraz www.mzszoi.eu  i osobiście  złożyć w sekretariacie MZSzOI ul. 
Wojska Polskiego 45 
do dnia 13 kwietnia 2014r. 
Dokumnety można również składać podczas testów sprawnościowych. 
Spotkanie z rodzicami uczniów ch ętnych przyst ąpić do edukacji w GOSSM 
Krosno:  
4 kwietnia 2014r.  Miejski Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 
          ul. Wojska Polskiego 45 w Krośnie godz. 17.00 
 
Prezentacja GOSSM Krosno na "Targach Edukacyjnych":  
7 i 8.04.2014r. Hala Sportowa MOSiR Krosno ul. Bursaki od godz. 9:00  
 
Egzamin sprawno ściowy odb ędzie si ę w dwóch terminach:  
12 i 13 kwietnia 2014r.  Stadion MOSiR w Krośnie 
ul. Bursaki od godz. 9:00  

 
 
 

Ogłoszenie listy uczniów zakwalifikowanych do I kla sy GOSSM Krosno 
15 kwietnia 2014r. o godz.10:00  

Po ogłoszeniu listy nale ży pisemnie potwierdzi ć wolę nauki dziecka 
w klasie piłkarskiej w terminie do 23-24 kwietnia 2 014 r. 

Przyjmowanie dokumentów - oryginału świadectwa oraz wyników egzaminu 
po klasie VI 27 -30 czerwca 2014 r.   

 
O zakwalifikowaniu do I klasy GOSSM Krosno zadecydu ją w kolejno ści: 
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– 1. Punkty z egzaminu sprawnościowego - sprawność specjalna 
(dostępne strona internetowa www.ossmkrosno.hpu.pl i 
www.mzszoi.eu link ossm)  

– 2. wyniki uzyskane na świadectwie po klasie VI: 
• Punkty za oceny z przedmiotów z klasy VI (maks. 42) 
• Język polski – ocena x 2 (maks. 12) 
• Matematyka – ocena x 2 (maks. 12) 
• Historia i społeczeństwo – ocena 
• Język obcy nowożytny – ocena 
• Przyroda – ocena 

– Punkty wynikające z oceny zachowania w klasie VI (maks. 10) 
• Wzorowa – 10 
• Bardzo dobra – 6 
• Dobra – 2 
• Inne – 0 

– Punkty wynikające ze świadectwa z wyróżnieniem w klasie VI (maks. 
8) 

• Tak – 8 
• Nie – 0 

– Wynik sprawdzianu po klasie VI (maks. 40) 
– Tytuł finalisty woj. konkursu przedmiotowego (maks. 10) 

• Tak – 10 
• Nie – 0 

– Indywidualne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia 
szkoły za 1sze trzy miejsca uzyskane w konkursach wiedzy, 
sportowych i artystycznych (maks. 10) 

• Na szczeblu ogólnopolskim 5 pkt. 
• Na szczeblu wojewódzkim 3 pkt. 
• Na szczeblu powiatowym 1 pkt. 

– Razem – 120 punktów 
– Minimalna liczba punktów – 14 
– Dokładność wyliczeń – liczby naturalne 

3. Punkty z egzaminu sprawnościowego - sprawność ogólna MTSF (dostępne na  
str. Internetowej MZSZOI i OSSM.) 
 
Członkowie kadry wojewódzkiej przyjmowani są poza kolejnością pod warunkiem 
spełnienia kryterium dobrej oceny z zachowania na świadectwie z klasy V i po 
pierwszym półroczu klasy VI. 
 

§ 3 
 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Pedagogicznej 

............................................................ 


