
Zarządzenie Nr 1Il2020
Wójta Gminy Gorlice

z dnia 30 stycznia 202Q r.

w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 2020lż02l do klas pierwszych szkół
podstawowych oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół
podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj. Dz.U. z2019 r. poz. II48 zpóżn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (tj. DzU. z20l9 t. poz.506 zpóźn.zm.) zarządzam, Qo następuje:

§1

W postępowaniu rekrutacyjnym oruz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
20201202I do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest
organęm prowadzącym określa się następujące terminy:

Lp. Rodzaj czynności
Termin w postępowaniu

rekrutacyinym
Termin wpostępowaniu

uzupełniaiącym

1

Składanie wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej
wrazz dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie ptzęz
kandydata kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacvinvm

od 1 do 24klviętniaZOż0 r,

do godz, 1500

od 12 maja
do 14 sierpnia20ż) r.

do godz. 1500

2,

Weryfikacj a przez komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej
i dokumentów, o których mowa
wpkt l

od27 do 28 kwietnia 2020 r. od 17 do 18 sierpnia 2020 r.

aJ.

Podanię do publicznej wiadomości
ptzez komisj ę rekrutacyj ną lisĘ
kandydatów zakwalifi kowanych
i kandvdatów niezakwalifikowanvch

28 kwietnia 2020 r.

godz, Iż00
19 sierpnia 2020 r.

godz. 1200

4.

Potwierdze nie pt zez r o dzica
kandydata woli przyjęcia do klasy
pierwszej szkoły podstawowej
w postaci pisemnęgo oświadczenia

od 29 kwiętnia
do 8 maja 2020 r.

do godz. 1500

od 20 do 26 sierpnia 20ż0 r.
do godz. l500

§

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisj ę rekrutacyj ną listy
kandydatów przyjętych i kandydatów
nieprzyjętych do klasy pierwszej
szkołv oodstawowei

l1 maja 2020 r,

godz. 1200

27 sierpnia}Oż) r.
godz.1200



§2

Kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych na dany rok szkolnY, zamieszkałYch

po"u tb*odami tych ,Żkół, priyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacYjnego

bio.ą. pod uwagę następujące-kr$eria wraz z odpowiadającą im liczbą_punktów oraz

dokumentami niezbędnyńi-Óo potwierdzenia tych krYeriów okreŚlone w Uchwale RadY

Gminy Gorlice w'spiawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

rekrutacyjnym do HaŚ t publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest

organem prowadzącym:

DokumentamipotwierdzającymispełnianiekryteriówokreŚlonychw§lpkt1-9są:

1) dokumentacja w szkole dla pkt 1,

2) oświadczeniarodziców lub prawnych opiekunów dla pkt 2 -9.

§3

Wykonanie zarządzenia z\ęca:nrt Dyrektorom Szkół Podstawowych prowadzonYch PrZeZ

Gminę Gorlice i Dyrektorowi Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kwiatonowicach.

§4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu ptzęz umieszczenię na stronie

Publicznej Gminy Gorlice, na stronach internetowy ch oraz na tablicach

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Biuletynu Informacji
ogłoszeń szkół.

Lp. Kryterium Liczba punktów

ż.

rodzeństwo kandydata vczęszcza do tej samej publicznej szkoĘ

podstawowej
5

co najmniej jeden z rodziców kandydata jest pracownikiem jednostki

oświatowej Gminy Gorlice
2

_)-
miejsce pracy co najmniej jednego zrodziców (prawnych opiekunów)

znajduje się w obwodzie szkoĘ
2

4, kandydat mieszka na terenie gminy Gorlice Ą

5. droga kandydata do szkoĘ jest kótsza niZ do szkoĘ obwodowej 5

6.
kandydat korzystał z wychowania przedszkolnego w miejscowości, w

której znajduje się szkoła
5

7, kandydat pochodzi z r odziny wielodzietnej 2

8. niepełnosprawnośó kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców J

9. samotnę wychowywanie kandydata w rodzinie 2

Możliwa do uzyskani a lięzba punktów 30


