Gniewoszów, dnia 29 stycznia 2019r.
Ogłoszenie o kryteriach rekrutacji do I klasy szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020
Ogłoszenie Wójta Gminy Gniewoszów o kryteriach branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym i uzupełniającym w roku 2019/2020 do I klasy szkoły podstawowej, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Gniewoszów
Na podstawie art. 154 ust 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do I klasy szkoły podstawowej oraz
dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą
do uzyskania za poszczególne kryteria:
Do klasy I publicznej szkoły podstawowej, której ustalono obwód, przyjmuje się na
podstawie zgłoszenia rodziców dzieci i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci
do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła
podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod
uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:
1) posiadanie przez kandydata rodzeństwa w szkole podstawowej do której składany jest wniosek –
5 pkt;
2) uczęszczanie przez kandydata do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniewoszów – 4 pkt;
3) prowadzenie przez co najmniej jednego z rodziców kandydata działalności gospodarczej w
miejscu należącym do obwodu szkoły podstawowej lub zatrudnienie co najmniej jednego z
rodziców kandydata u pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej – 3 pkt;
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 są:
1) oświadczenie rodziców kandydata o posiadaniu dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej,
do której jest składany wniosek;
2) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu przez niego do przedszkola lub oddziału
przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniewoszów;
3)oświadczenie co najmniej jednego z rodziców kandydata o prowadzeniu działalności
gospodarczej w miejscu należącym do obwodu szkoły podstawowej lub o zatrudnieniu u
pracodawcy mającego siedzibę w obwodzie szkoły podstawowej:

