
Uchwała Nr XXIII/2021/2022 

Rady Pedagogicznej  

Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 

z dnia 17 maja 2022 r. 

w sprawie uchwalenia zmian w statucie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie 

 

Działając na podstawie art. 80 ust. 2 pkt 1 oraz w powiązaniu z art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz. 1082 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Uchwala się zmiany w statucie Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie w brzmieniu:  

1) w § 10. w ust. 2, po pkt.  16 dodaje się pkt. 17 w brzmieniu: 

organizują zajęcia – zgodnie z potrzebami – umożliwiające dziecku poznawanie kultury i 

języka mniejszości narodowej lub etnicznej. 

2) w § 12  ust. 4 dodaje się pkt 50 oraz 51 w brzmieniu: 

 

50) organizowanie, w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę: 

i. dodatkowej bezpłatnej nauki języka polskiego,  

ii. dodatkowych bezpłatnych zajęć wyrównawczych, 

dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, którzy nie znają języka polskiego 

albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki – w formie 

oddziałów przygotowawczych lub zajęć dodatkowych; 

51) przeprowadzanie rozmowy kwalifikacyjnej dla ucznia cudzoziemca lub ucznia 

powracającego z zagranicy, w przypadku jeżeli rodzic (opiekun prawny, osoba 

sprawująca opiekę) dziecka nie może przedłożyć odpowiednich dokumentów 

poświadczających ukończony dotychczasowy etap edukacji. 

3) w § 19  ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

Oddział integracyjny może liczyć nie więcej niż 20 uczniów, w tym nie więcej niż 5 uczniów 

niepełnosprawnych, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.  



4) w § 19  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

Zajęcia wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych są prowadzone 

w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią 

inaczej.  

5) po § 37 dodaje się  § 37a w brzmieniu: 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki, a podlegające 

obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w Szkole Podstawowej nr 357, na 

warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy objętych 

obowiązkiem szkolnym, którzy nie znają języka polskiego albo znają go w stopniu 

niewystarczającym do korzystania z nauki, za zgodą organu prowadzącego organizowana 

jest w Szkole dodatkowa bezpłatna nauka języka polskiego w wymiarze i okresie 

określonym odrębnymi przepisami.  

3. Jeżeli dla uczniów, o których mowa w ust. 1  dla jakiegoś przedmiotu nauczania niezbędne 

jest uzupełnienie różnic programowych, za zgodą organu prowadzącego organizowane są 

w Szkole zajęcia wyrównawcze dla ucznia w zakresie tego przedmiotu, w wymiarze i 

okresie określonym odrębnymi przepisami. 

4. Dla cudzoziemców objętych obowiązkiem szkolnym, w ramach możliwości organizacyjno 

– finansowych Szkoły, organizuje się pomoc udzielaną przez osobę władającą językiem 

kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela. Pomocy tej udziela 

się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

5. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich powracających z zagranicy objętych 

obowiązkiem szkolnym, które wymagają dostosowania procesu kształcenia do ich potrzeb 

i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej wspomagającej 

efektywność ich kształcenia, zgodnie z decyzją organu prowadzącego Szkołę,  w Szkole 

Podstawowej nr 357 w Warszawie może zostać zorganizowany oddział przygotowawczy. 

6) w § 47 po ust 1 dodaje się  ust. 1a w brzmieniu: 

1a) Osoby niebędące obywatelami polskimi oraz obywatele polscy powracający z 

zagranicy są przyjmowane do oddziałów przedszkolnych i szkoły podstawowej na 

warunkach i w trybie dotyczących obywateli polskich. 

7) w § 47 po ust. 14  dodaje się  ust. 14a w brzmieniu: 



Przyjęcia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły w trakcie roku szkolnego (poza 

terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji) następują z urzędu na zasadach 

określonych w szczegółowych przepisach,  z uwzględnieniem zapisów ust. 16. 

8) w § 47  ust. 15  otrzymuje  brzmienie: 

Przyjęcia, dzieci niezamieszkałych w obwodzie szkoły, do: 

1)  klasy drugiej, i starszych oraz  

2) do klas pierwszych i do oddziałów przedszkolnych w trakcie roku szkolnego (poza 

terminami określonymi w harmonogramie rekrutacji), 

mogą mieć miejsce w przypadku wolnych miejsc, na podstawie decyzji Dyrektora,  

9) w § 47 po ust. 15  dodaje się ust. 16 – 21 w  brzmieniu: 

16. Zapisy ust. 14a nie dotyczą dzieci będących cudzoziemcami lub obywatelami polskimi 

powracającymi z zagranicy, podlegających obowiązkowi szkolnemu i zamieszkujących w 

obwodzie Szkoły Podstawowej nr 357, jeżeli Szkoła nie dysponuje wolnymi miejscami. 

17. W przypadkach opisanych w ust. 16 dziecku będącemu cudzoziemcem lub obywatelem 

polskim powracający z zagranicy, a podlegającemu obowiązkowi szkolnemu i 

zamieszkującemu w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 357, organ prowadzący Szkołę może 

wskazać jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego inną publiczną szkołę podstawową 

prowadzoną przez m.st. Warszawę. 

18. Przyjęcia do klas II - VIII  poza harmonogramem rekrutacji, dzieci będących cudzoziemcami 

lub obywatelami polskimi powracającymi z zagranicy odbywają się na podstawie 

świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, 

potwierdzającego uczęszczanie przez dziecko do szkoły za granicą i wskazującego klasę lub 

etap edukacji, który dziecko ukończyło w szkole za granicą oraz dokumentu 

potwierdzającego sumę lat nauki szkolnej dziecka.  

19. Jeżeli na podstawie dokumentów nie jest możliwe ustalenie sumy lat nauki szkolnej 

dziecka będącego cudzoziemcem lub obywatelem polskim powracającym z zagranicy, 

rodzic (opiekun prawny, osoba sprawująca opiekę) dziecka składa pisemne oświadczenie 

dotyczące sumy lat nauki szkolnej. 



20. Jeżeli rodzic (opiekun prawny, osoba sprawująca opiekę) nie może przedłożyć 

odpowiednich dokumentów, dziecko będące cudzoziemcem lub obywatelem polskim 

powracającym z zagranicy zostaje przyjęte i zakwalifikowane do odpowiedniej klasy na 

podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. 

21. Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza dyrektor szkoły z udziałem (w razie potrzeby) 

nauczyciela lub nauczycieli. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. 

§ 3.  

Realizację uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 357 w Warszawie. 

 

 


