Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
woj. małopolskie
ZARZĄDZENIE NR 8/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY WIELICZKA
z dnia 16 stycznia 2020 r.
w sprawie podania do wiadomości kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klas I publicznych szkół
podstawowych na rok szkolny 2020/2021
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 154 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1148 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:
§ 1.
1. Podaje się do wiadomości informację o kryteriach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym do klas I publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021,
dokumentach potwierdzających spełnianie kryteriów i punktacji możliwej do uzyskania za poszczególne
kryteria.
2. Ilekroć w jest mowa o:
1) rodzicach – należy przez to rozumieć również prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty)
sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
2) dziecku – należy przez to rozumieć dziecko ubiegające się o przyjęcie do I klasy szkoły podstawowej
zamieszkałe poza obwodem tej szkoły;
3) kryteriach - należy przez to rozumieć kryteria rekrutacji określone w Uchwale Nr XXXIII/405/2017 Rady
Miejskiej w Wieliczce z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego
do publicznych szkół podstawowych w Gminie Wieliczka (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2017 r.,
poz. 2343).
§ 2.
1. Kryteria:
Kryterium ustalone przez organ prowadzący
Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej.
Do szkoły podstawowej uczęszcza rodzeństwo dziecka.
Droga dziecka do szkoły podstawowej jest krótsza niż do szkoły obwodowej i nie przekracza
3 km.
Dziecko zamieszkuje na terenie Gminy Wieliczka
Wielodzietność rodziny.
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2. Dokumenty potwierdzające kryterium ustalone przez organ prowadzący:
Oświadczenie rodzica dziecka o spełnieniu kryteriów rekrutacji do szkoły podstawowej.
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§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 stycznia 2020 r.

z up. Burmistrza

Agnieszka Szczepaniak
Zastępca Burmistrza
ds. Społecznych
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