UchwałaNr XIII/I34116
Rady Gminy Gorlice
z dniaZ9 stycznia 2016 roku

w

sprawie kryteriów branych pod uwagę

w

postępowaniu rekrutacyjnym
podstawowych, dla których Gmina Gorlicę jest organem prowadzącym

do

szkół

Na podstawie art. 20e ust. 3 i 4, art.20zf plł 1 ustawy z dnia7 września I99I r. o systemie
oświaty (tj. Dz.U, z 2015 r. poz, 2156 z poźn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. I5I5 z poźn. zm.)
Rada Gminy Gorlice uchwala, co następuje:

§1

Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zarieszkałych
poza obwodami tych szkół, przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
biorąc pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbąpunktów:

Krlterium

Lp.

Liczbapunktów

l

do Zespołu Szkół, w ramach którego funkcjonuje szkoła
podstawowa, uczęszcza rodzeństwo kandydata

5

2.

co najmniej jeden z rodzicow kandydata jest pracownikiem
jednostki oświatowej Gminy Gorlice

2

J.

miejsce pracy co najmniej jednego zrodzicow znajduje się
w obwodzie szkoły

2

4.

kandydat mieszka na terenie gminy Gorlice

4

5.

droga kandydata do szkoły jest krótsza niZ do szkoły obwodowej

5

6.

kandydat korzystał z wychowania przedszkolnego
w miejscowości, w której znajduje się szkoła

5

7.

kandydat pochodzi z todziny wielodzietnej

2

8.

niepełnosprawnośó kandydata,

9.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

Ą

j

ego rodzeństwa lub rodziców

Możliwa do uzyskania liczba punktów

J
2

30

§2
Dokumentamipotwierdzającymispełnianiekryteriówokreślonych*§lpkt1-9są:
1) oświadczęniarodziców lub prawnych opiekunów dla pkt. 1 - 7,

o potrzebie kształcenia specjalnego wydane zę względu na
niepełnosprawność,orzeczenię o niepełnosprawnościlub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.

2) orzeczenie

zawodowej i społecznej omz zatvdńaniu osób niepełnosprawnych
(tj. Dz.U. zZOIt r. Nr 127, poz.72I zpóźn.łIfl.) - dlapld 8,
3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego arzekĄący rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oŚwiadczenię o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu
żadnego dzięcka wspólnie z jega rodzicem - dla pld 9.

o rehabilitacji

§3
Wykonanie uchwĄ powierza 1Wójtowi Gminy Gorlicę.

§4
Uchwała wchodzi w życiepo upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Małopolskie go.

