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ZarządzeruęNr l4l2022
Wójta Gminy Goriice
z dnia}4 styczniaZlLL r.

w sprawie ustalenia terminów przeptowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego na rok szkolny 202212023 do klas pierwszych szkół
podstawowych oraz podania do pńlicznej wiadomości kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnynr do kias I publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym
Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnta 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
(tj.Dz.U. z202I r.poz.1082) oraz art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
snirurym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 zpóźn. zm.) zarządzam, Qo następuje:

§1

W

postępowaniu rekrutacyjnp otaz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny
202212023 do klas 1publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Gorlice jest organem
ptowadzącym określa się następujące terminy:

Lp.

i.

2.

Rodzaj czynności
Składanie wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej
wrazz dokumentami
potwierdzaj ącymi spełnianie przęz
kandydata kryteriów branych pod
uwagg w postępowaniu rekrutacvinym
Weryfikacj a przęz komisj ę
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do
klasy pierwszej szkoły podstawowej
i dokumentów, o których mowa

wpkt

J.

4.

5.

Termin w postępowaniu
rekrutacvinvm

Termin w postępowanlu

od 28 marca do 22 kwiętnia

od 11 maja do 12 sierpnia

uzupełniaiąc,,,rm

202ż r.
do godz. 1500

20żżr.

do godz,

od 25 do 26 kwietnia ż022

t

1500

od 16 do 18 sierpnia 2022r.

1

Podanie do publicznej wiadomości
przez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów zakwalifi kowanych
i kandvdatów niezakwali fi kowanvch
Potwierdzeni ę przęz r odztca
kandydata woli przyjęcia do klasy
pierwszej szkoły podstawowej
w oostaci oisemnego oświadczenia
Podanie do publicznej wiadomości
ptzez komisję rekrutacyjną listy
kandydatów przyjętyń i kandydatów
nieprzyjętych do klasy pierwszej
szkoły podstawowei

ż7 kvliętnia}}2Z
godz. 1200

r.

od 28 kwietnia do 6 maja

ż022r.
do godz. 1500

9

majażOŻżr.
godz. Iż00

19 sierpnia 2022 t.

godz.

1200

odż2do 26 sierpnia 2022r.
do godz.

1500

29 sierpnia 2022
godz. 1200

r.

§2
Kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych na dany rok szkolny, zamieszkŃych
poza obwodami tych szkół, przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
biorąc pod uwagę następujące kryteria wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz
dokumentami niezbędnyni do potwterdzęnta tych krlteriów określone w Uchwale Nr
XVV134|20 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 kwietnia2020 r. w sprawie określeniakryteriów
branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych,
dla których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym:
Lp.
1

2.

Liczba punktów

Kr5,terium
rodzeństwo kandydata vczęszcza do tej samej publicznej szkoĘ
podstawowej
mie.lsce pracy co najmniej jednego z rodziców (prawnych

5

ż

opiekunów) znĄdlje się w obwodzie szkoĘ
kandydat mieszka na terenie gminy Gorlice

5

4.

droga kandydata do szkoły jest Wotsza niż do szkoły obwodowej

5

5.

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

5

6.

kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej

J

7.

niepełnosprawność kandydata, jego rodzeństwa lub rodziców

_]

8.

samotne wychowlrvanie kandydata w rodzinie

2

,)_

Możliwa do uzyskani

Ą

a lięzba punktów

30

Dokumentamipotwierdzającymispełnianiekryteriówokreślonychw§lpkt1-8są:
1) dokumentacja w szkole dla pkt i,
2) oświadczeniarodziców lub prawnych opiekunów dla pkt. 2

-

8.

§3
Wykonanie zarządzeniazlecamDyrektorom Szkół PodstawowychorazDyrektorom Zespołów
Szkolno - Przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gorlice.

§4
Zarządzenie podlega ogłoszeniu przęzumieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Gminy Gorlice, na stronach internetowych oruz na tablicach ogłoszeń szkół.

§5
Zarządzente wchodzi w życie z dniem podpisania.

