
Uchwała Nr XIII/I35/16
Rady Gminy Gorlice

z dniaż9 stycznia 2016 roku

w sprawie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do gimnazjów, dla
których Gmina Gorlice jest organem prowadzącym

Na podstawie ań, 20e ust. 3 i 4, art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 wrzęśnia I99I r, o systemie
oświaty (tl.z2015r.poz.2156zpóźtl,.zm,),wzwtązkuzart.78 ust.2pkt 15 ustawy zdnia
8 marca 1 990 r. o samorządzie gminnym (tj . DzU . z 2015 r, poz. I5I5 z późn. zm.) Rada
Gminy Gorlice uchwala, co następuje:

§1

i. Do klas pierwszych gimnazjów przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkŃych
w obwodach tych szkoł.

2. Do klasy pierwszej mogą być ptzyjęci kandydaci spoza obwodu gimnazjum, któtzy na
zakończęnie szkoły podstawowej otrzymali co najmniej poprawną ocenę z zachowaria.

§2

Kandydatów do klas pierwszych gimnazjów zamieszkałych poza obwodami tych szkół
przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego biorąc pod uwagę
następuj ące kryteria wT az z odpowiadaj ącą im liczbą punktów :

Lp. Kryterium Liczba punktów

1
do Zespołu Szkół, w ramach którego fuŃcjonuj e gimnazjum,
ttęzęszcza rodzęństwo kandydata 5

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

1
_].

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 uczęszczń do szkoły podstawowej w tym zespole szkół 5

7. kandydat pochodzi z rodziny wielodzietnej 2

8. niepełnosprawność kandydata, j ego rodzeństwa lub rodziców a
J

9. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 2

Mozliwa do uzyskania liczba punktów 30



§3

Dokumentamipotwierdzającymispełnianiekryteriówokreślonychw§1pkt1-9są:

1) oświadczęniarodziców lub prawnych opiekunów dla pkt. 1 - 7,
2) otzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na

niepełnosprawnośó, orzęczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności
lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 7997 t.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatradńaniu osób niepełnosprawnych (tj.
Dz.U. z20I1 r. Nr 127, poz. 72I z późn. nn.) - dla pkt 8,

3) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu
oraz oświadczeńe o samofirym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu
żadnego dzięckawspólnie z jego rodzicem - dlapkt 9.

§4

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Gorlice.

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Woj ewództwa Małopolskiego.
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