OBWIESZCZE NIE
Na podstawie z art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148
z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także
liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
Kryteria przyjmowania kandydatów zamieszkałych poza obwodem Gminy Konarzyny do klasy pierwszej

publicznej szkoły podstawowej oraz wykaz dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów i ich
wartość punktowa w przypadku dysponowania wolnymi miejscami:
Lp.

Kryterium

Dokument potwierdzający spełnianie kryterium

1.

Wielodzietność rodziny kandydata

Oświadczenie o wielodzietności rodziny
kandydata

2.
3.

Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców
kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców
kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa
kandydata
Samotne wychowanie kandydata w
rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat uczęszczał w poprzednim roku
szkolnym do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego na terenie Gminy
Konarzyny
Rodzeństwo kandydata jest już
wychowankiem przedszkola/
oddziału przedszkolnego lub uczęszcza
do szkoły na terenie Gminy Konarzyny
Miejsce pracy rodzica/rodziców
kandydata znajduje się w obwodzie
szkoły
Kandydat ma dogodne warunki dojazdu
do szkoły

Orzeczenie o niepełnosprawności
Orzeczenie o niepełnosprawności

1
1

Orzeczenie o niepełnosprawności

1

Orzeczenie o niepełnosprawności

1

Oświadczenie rodzica o samotnym
wychowywaniu dziecka

1

Dokument poświadczający objęcie pieczą zastępczą
Oświadczenie od rodzica/rodziców o uczęszczaniu
dziecka w poprzednich latach do przedszkola/
oddziału przedszkolnego na terenie Gminy
Konarzyny
Oświadczenie dotyczące uczęszczania przez
rodzeństwo kandydata do przedszkola/ oddziału
przedszkolnego/ szkoły

1
20

Oświadczenie o zatrudnieniu rodzica/rodziców
kandydata

10

Oświadczenie o dogodnych warunkach
dojazdu kandydata do szkoły
Oświadczenie o zamieszkiwaniu krewnych
kandydata w obwodzie szkoły wspierających
rodzica/ rodziców w zapewnieniu jemu
należytej opieki

10

4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.
12.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni
kandydata wspierający rodzica/
rodziców w zapewnieniu mu należytej
opieki

Liczba
punktów
1

15

5

Wzory dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów stanowią załączniki do Uchwały Nr XVIII/151/2017
Rady Gminy w Konarzynach z dnia 17 lutego 2017 r.

Konarzyny, dnia 27.01.2020 r.

