
Zarzadzenie Nr 986/2021
Prezydenta Miasta Zawiercie

z dnia 22 stycznia 2021 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomosci kryteri6w branych pod uwag? w postepowaniu
rekrutacyjnym i postepowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 202112022 do klas I

publicznych szk6l podstawowych prowadzonych Wzez GminQ Zawiercie oraz dokumentow
niezbgdnych do potwierdzenia spelnienia tych kryteri6w, a takze liczby punkt6w mozliwych
do uzyskania za poszczeg6lne kryteria.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samozqdzie gminnym
(t. j. Dz. U z 2O2O t. poz. 713 z p62n. zm.) otaz aft. 154 ust. 3 usiawy z dnta 14 grudnia 2016 roku
Prawo oswiatowe (t. j. Dz. U. z 2020 t. poz. 910 z p62n. zm.)

-zatzedzam-

s1
Poda6 do publicznej wiadomoSci kryteria brane pod uwage w postQpowaniu rekrutacyjnym
i postgpowaniu uzupelniajqcym na rok szkolny 202112022 do klas I publicznych szk6l podstawowych
piowadzonych pzez GminQ Zawiercie oraz dokumenty niezbgdne do potwierdzenia spetnienia tych

kryteriow, a tak2e liczbQ punkt6w mo2liwq do uzyskania za poszczeg6lne kryteria:

l) Kandydaci, dla kt6rych wybrana szkola nie jest szkolq obwodowa, biorq udzial w postepowaniu

rekrutacyjnym.
2) Kandyd;;i przyjmowani sq zgodnie z kryteriami okreslonymi w Uchwale Nr XXXV/319/17 Rady

Miejskiej w Zawierciu z dnia 28 lutego 2017 r.:

Lp. Kryteria lokalne
Warto66
kryterium

w Dunktach

't. Dziecko zamieszkale na terenie gminy zawiercie 28

, OziecfoJi6re uczgszcza do oddzialu przedszkolnego w szkole, do kt6rej

skladanv iest wniosek
12

3.
Dziecko, kt6re uczeszcza do pzedszkola w obwodzie szkoly' do ktorej
sktadanv iest wniosek

8

4.
Dziecko, ktorego rodzenstwo uczQszcza i bedzie ucz9szczae w nastepnym
roku do szkoly, w kt6rej skladany jest wnio!e!- 4

5. WelodzietnoSe rodziny kandYdata 1

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 1

s2
Powy2sze kryteria stosuje sig r6wniez do postgpowania rekrutacyjnego do klasy lpublicznej szkoly

podstawowej prowadzonej pzez osobq prawna innq ni2 jednostka samorzqdu terytorialnego lub osobQ

fizycznq, kt6rej ustalono obw6d.

s3
1. Dokumentami potwierdzajqcymi spelnianie przez kandydata kryteri6w lokalnych, ustalonych

Uchwalq Nr XXXVIS t glt Z-nady Mi;jskiej w 2awierciu z dnia 28 lutego 2017 r. sq ogwiadczenia

powierdzaiace spelnienie wymagania.
Z. b6wiadczenia skhda siq pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za skladanje falszywych

oSwiadczeri. Skladajqcy oSwiaOcz6nie jest obowiqzany do zawarcia w nim klauzuli nastQpu;qceJ

tresci: ,,Jestem Swiai6my odpowiedzialno6ci katnel za zlozenie falszywego oswiadczenia"

s4
Vwkonanie zatr;qdzenia powierza siQ dyrektorom szkot podstawowych prowadzonych pzez

Zawiercie.
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s5
ZatzAdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania i obowiqzuje do czasu zakonczenia postepowania
rekrutacyjnego oraz postepowania uzupelniajqcego na rok szkolny 202112022.
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