
Zarządzenie Nr 1.2016
Wójta Gminy Imielno

z dnia 29 stycznia 2016 roku

w sprawie harmonogramu czynnoscl oraz szczegółowych terminów
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do
przedszkoli lub innych form wychowania przedszkolnego oraz klas I szkół
podstawowych na rok szkolny 2016/2017 dla których organem prowadzącym
jest gmina (mielno.

Na podstawie art. 30 ust. l uslawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2015 poz. 1515 z późno zm.) w związku z art. 20c i 20e uSlawy z dnia 7 wTześnia 1991r.
o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 2156 z późno zm.), S 14 ust. 1 pkt l i 2. ust. 2
i ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 lisIopada 2015r. w sprawic
sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postepowaniu
rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu
i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego (t.j. Dz. U. z 20 15r. poz. 1942) zarządzam, co następuje:

SI
1. Ustalam na rok szkolny 2016/20 17 harmonogram czynnoscl oraz
szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania
uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkoli i innych
form wychowania przedszkolnego - załącznik Nr l do Zarządzenia.
2. Ustalam harmonogram czynności oraz szczegółowe terminy postępowania
rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania
dokumentów do ( klas szkół podstawowych dla kandydatów zamieszkałych
poza obwodem danej szkoły - załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

Przepisy ninIejszego Zarządzenia dotyczące przedszkoli i innych form
wychowania przedszkolnego stosuje się odpowiednio dla dzieci urodzonych
w latach 2011-2013.



93
Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, w przypadku równorzędnych

wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub

jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana

publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi

miejscami, przyjmuje się następujące kryteria dodatkowe i odpowiadające im

liczby punktów:

a) kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują zawodowo,

studiują! uczą się w systemie stacjonarnym - 20 pkt

b) kandydat, którego jeden rodzic/opiekun prawny praCUje zawodowo,

studiuje/ uczy się w systemie stacjonarnym - 15 pkt

c) czas pobytu kandydata w przedszkolu wykracza poza realizację podstawy

programowej, jest dłuższy niż 5 godzin dziennie - 10 pkt

d) rodzice/prawni opiekunowie kandydata korzystają z pomocy Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej - 5 pkt

e) rodzeństwo kandydata kontynuuje wychowanie przedszkolne

w placówce - 2 pkt.

Spełnienie wszystkich kryteriów potwierdzane jest oświadczeniem

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.

94
Kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych oraz gimnazjalnych

zamieszkałych poza obwodami tych szkół przyjmuje się w drodze postępowania

rekrutacyjnego uwzględniając następujące kryteria:

a) w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata - 20 pkt

b) dogodne położenie szkoły względem miejsca zamieszkania kandydata - 15 pkt

c) miejsce pracy rodziców znajduje się w obwodzie szkoły - 10 pkt

Spełnienie wszystkich kryteriów potwierdzane jest oświadczeniem

rodzica/prawnego opiekuna kandydata.



•

~5
Wykonanie Zarządzenia powierza Się Kierownikowi Gminnego Zespołu

Obsługi Ekonomiczno- Administracyjnej Szkół w Imielnie z siedzibą

w Stawach oraz Dyrektorom Szkół w gminie Imielno.

~6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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