ZARZĄDZENIE NR

283/14

WÓJTA GMINY SEDZIEJOWICE

z

dni:. 6t,rt"go ZOrł

".

w sprawie określenia kryteńów naboru na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego
do przedszkoli, szkól pod§tawowych i gimnazjum prowadzonych przez Gminę
Sędziejowice

Na podstawie ań. 20c ust. 4, oraz afi.2Oe ust. 3 ustawy z dnia 7 lvrześnia1991 r, o
systemie oświaty(Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,Nt 273, poz.2703 i Nr 28l, poz. 2781,
z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr L22,poz. 1020, Nr 73l,poz. 1091, Nr 167,poz.
1400 i Nr 249, poz.2104,z2006r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. I53żiNr227, poz. 1658,
z2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz.
1370iNr
1280iNr181,poz. 1292,z2008r.Nr70,poz.416,Nr145,poz.917,Nr216,poz.
235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 3 1, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i
Nr 219, poz. 1705, z2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz.
99I, z2011 r. Nr 106, poz.6ż2, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz.8l4, Nr 149, poz. 887 i Nr
205,poz.|206,z2012r.poz.941 i979z2013r.poz.87,827,1I9I,1265,1317 i 1650oraz
z 2014 t. poz. 7) zarządzarrl co, następuje:

§ 1. Zatwierdzam krYeria drugiego etapu rekutacji do przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Sędziejowice, oraz określam wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie
tych klteriów, stanowiące Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zafiierdzam
prowadzonych
potwierdzające

kryteria drugiego etapu rekrutacji do szkół podstawowych

przez Gminę Sędziejowice, otaz określamw}magane
spełnianie tych kryteriów, stanowiące Załączńk Nr 2 do

dokumenty
niniej szego

Zarządzeńa.

§ 3. Zatwierdzam kryteria drugiego etapu rekrutacji do gimnazjum prowadzonego
przez Gminę Sędziejowice, oraz określam wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie
tych kyteriów, stanowiący

ZńączńkNr

§ 4. Wykonanie Zarządzenia

3 do niniejszego Załządzenia.

pońerza się Dyrektorom Zespołów Szkół prowadzonych

przez Gminę Sędziej owice.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącmik Nr t do Zarządzęńa
Nr 283/14 Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 6 lutego 2014 r.

Kryteria drugiego etapu rekrutacji do przedszkoli plowadzonych przez Gminę Sędziejowice

§ 1. l. W

przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do

przedszkoli prowadzonego przez Gminę Sędziejowice okeślasię następujące kłyteia z
określoną ilościąpuŃtów możliwych do uzyskania:

a)

zatrudnienie obojga rodzicódopiekunów

prawnych dziecka - 15 pkt,

(kryterium stosuje się również w odniesieniu do pracującego/studiującego rodzica, klóry
samotnie wychowuj e dziecko)

b)

rodzeństwo kandydata uczęszczające

w roku szkolnym, na który jest

prowadzona

rekrutacja do tego samego przedszkola - 12 pkl.

c)

miejsce zamieszkania kandydata

w obwodzie szkoĘ podstawowej, na terenie

której

znajduje się przedszkole - 10 pkt.

d)

zgłoszenie kandydata na poblt całodzienny - 7 pkt.

e) miejsce pracy, co najmniej jednego z rodziców/opiekunów prawnych majduje się w
obwodzie szkoły na terenie której majduje się przedszkole - 4 pkt.
potwierdzającym spełnianie przez kandydata

§ 2. Dokumentem

§ 1 ust. 1 pkl a -

e

Ęteriów wymienionych w

jest złożone ptzez rodzica /opiekuna prawlego kandydata oświadczenie z

klauzulą odpowiedzialności kamej za składanie fałszyvrych oświadczeń.

ZałącnlikNt 2 do Zarządzeńa
Nr 283/14 Wójta Gminy Sędziejowice
z dnia 6 lutego 2014 r,

Kryteria drugiego etapu rekrutacji do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę
Sędziej owice

§ 1. 1. W przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępo,,vania rekrutacyjnego do

szkĄ

podstawowej prowadzonego przez Gminę Sędziejowice okeśla się następujące kryteria z
określoną ilościąpunktów możliwych do uzyskania:

a)
b)

oboje rodzice pracujący - 3 pkt,
rodzeństwo kandydata kontynuujące edukację w tej samej placówce (szkoła
podstawowa, Zespół Szkół) - 2 pkt,

c) jeden

z rodziców pracujący - 1 pkt.

§ 2. Dokumentem

potwierdzającym spełnianie przez kandydata kryteńów wymienionych w §

1 ust. 1 pkt a - c

jest złożoneprzez rodzica /opiekuna prawnego kandydata oświadczenie z

klauzulą odpowiedzialności kamej za składanie fałszytych oświadczeń.

Załącznik Nr 3 do Zuządzerua
Nr 283/14 Wójta Gminy
Sędziejowice dnia 6lutego 2014 r.
Kryteria drugiego etapu rekrutacji do gimnazjum prowadzonego przez Gminę Sędziejowice

§ 1. l. W

przypadku przeprowadzania drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego do

gimnazjum prowadzonego przez Gminę Sędziejowice określa się następujące kryteńa z
okeśloną ilościąpunktów możliwych do uzyskania:

1) Punkty za oceny uzyskane na świadectwie ukończenia kl. VI szkoĘ
podstawowej:

a) język polski - dlłukrotnośó uzyskanej oceny - (max,

12 pkt),

b) matematyka - dwukrotność uzyskanej oceny - (max. 12 pi<t),
c) historia i społeczeństwo - uzyskana ocena - (max. 6 ptr<t),

d) język obcy nowożltny - uzyskana ocena - (max. 6 pkt),
e) przyroda - uzyskana ocena - (max. 6 pkt),
2) Punkty wynikaj ące z oceny zachowania w klasie VI:
a)wzorowe-8pkt,
b) bardzo dobre - 4 pkt,

3)
4)

Punkty uzyskane ze sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w
szkole podstawowej - max. 40 pkI,
Punkty za osiągnięcie I-III miejsca lub tytuł Laureata w konkursach i
zawodach:

a)rejonowych-7pkt,
b)powiatowych-3pkt.
5) Punkty za rodzeństwo kandydata kontynuujące

edŃację w tej samej placówce

- 2 pkt.
§ 2. Dokumentem potwierdzając}.rn spełnianie przez kandydata

w§

1

kryteriów wymienionych

jest świadectwo ukończenia klasy VI oraz inny dokument potwierdzający uzyskane

osiągnięcia, a dla pkt 5 § 1 - oświadczenie rodzica kandydata z klauzulą odpowiedzialności
kamej za składanie fałszywych oświadczeń.

