
Zarządzenie Nr 18/2019
Wójta Gminy Gorlice

z dnia29 stycznia}}l9 t.

w sprawie określęnia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutlcyjnym do klas I

publicznyctr szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem

prowadzącym

Na podstawie art, 30 ust. 1 ustawy z dnta 8 marca 1990 r, o samorządzie gminnym (Dz.U. z

201-8 r. poz. 994 z poźn. zm.) oruz art. I54 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia Ż016 r. - Prawo

oświatowe (Dz.IJ. z20I8 r, poz.996 zpóźn. zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Kandydatow do klas I publicznych szkół podstawowych na darry rok szkolny, zamieszkaŁych

poru'ob*odami tych szkół, przyjmuje się po przeprowńzeniu postępowania rekrutacyjnego

tiorą" pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadaj ącąimliczbą puŃtów:

§2

Dokumentamipotwierdzającymispełnianiekryteriówokreślonychw§lpkt1-9są:

1) dokumentacja w szkole dla pkt 1,

2) oświadczeniarodziców lub prawnych opiekunów dlapl<t.Z - 7,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zę względu na
niepełnosprawność, orzeczęnie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzęczęnię równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dniaZ7 sierpnia 1997 t,

Lp. Kryterium LiczbapuŃtów

1

rodzeństwo karrdydata Llczęszczado tej samej publicznej szkoły
podstawowej lub do klas dotychczasowych publicznych
gimnazjów

5

2.
co najmniej jeden zrodziców kandydata jest pracownikiem
jednostki oświatowej Gminy Gorlice

2

a
J.

miejsce pracy co najmniej jednego zrodziców (prawnych
opiekunów) znajduje się w obwodzie szkoły

2

4. kandydat mieszka na tęrenie gminy Gorlice 4

5. droga kandydata do szkoły jest krótsza niZ do szkoły obwodowej 5

6.
kandydat korzystń z wychowania przedszkolnego
w miejscowości, w której znajduje się szkoła

5

7. kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej 2

8. niepełnosprawnośó kandydata, j ego rodzeństwa lub rodziców ĄJ

9, samotne wychowlłvanie kandydata w rodzinie ż

Mozliwa do uzyskanla liczba punktów 30



o ręhabilitacji zawodowej i społecznej oruz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.

Dz.|J. z20I8 r. poz,5II zpóźn. zm.) - dla pkt 8,

4) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu' 
Óru, oświadczenie o samotnym wychowlrvaniu dzięcka otaz niewychowlłvaniu
żadnego dzięckawspólnie z jego rodzicem - dla pkt 9.

§3

Wykonanie zaruądzenla zlecarrl Dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonych ptzez

Gminę Gorlice i Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu przęz umieszczenie na stronie BiuleĘnu Informacji
Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowychoraz na tablicach ogłoszeń szkół.

§5

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisarria.


