
 

Kryteria naboru do gimnazjów w roku szkolnym 2016/2017  

określone przez Gminę Miasto Biłgoraj 
 

 

Ogłoszenie 
 

w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla 

kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych  

i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj, którym ustalono obwód.  

1. Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego 

gimnazjum, którym ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców dzieci  

i młodzieży zamieszkałych w tym obwodzie. 

2. Do klasy pierwszej publicznego gimnazjum przyjmuje się kandydatów posiadających 

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej. 

3. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej lub publicznego 

gimnazjum mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania 

rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa lub dane publiczne gimnazjum 

nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę 

kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej 

realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych. 

 

 

4. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów 

zamieszkałych poza obwodem szkoły do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów 

prowadzonych przez Gminę Miasto Biłgoraj, którym ustalono obwód:  

1) rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej szkoły, oddziału przedszkolnego  

w danej szkole lub szkoły wchodzącej w skład zespołu szkół, w ramach którego 

funkcjonuje dana szkoła - 10 punktów,  

2) szkoła znajduje się do 3 km od miejsca pracy rodziców lub opiekunów 

prawnych kandydata – 5 punktów,  

3) kandydat objęty jest pieczą zastępczą  -  5 punktów, 

4) wielodzietność rodziny kandydata – 5 punktów, 

5) niepełnosprawność kandydata – 5 punktów, 

6) rodzice kandydata są osobami niepełnosprawnymi albo niezdolnymi do 

samodzielnej egzystencji – 5 punktów, 

7) kandydat jest wychowywany tylko przez jednego z rodziców albo opiekunów 

prawnych – 5 punktów, 

8) szkoła znajduje się do 3 km od miejsca zamieszkania innych opiekunów 

kandydata (dalszej rodziny kandydata wspomagającej rodziców  

w sprawowaniu opieki) – 4 punkty, 

9) kandydat zamieszkuje na terenie Miasta Biłgoraj -  4 punkty.  

 

5. Dla potwierdzenia kryteriów, o których mowa w punkcie 4, rodzice albo opiekunowie 

prawni składają stosowne oświadczenie. Szkoła ma prawo żądać od rodziców dodatkowych 

dokumentów potwierdzających spełnianie tych kryteriów. 

 

 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-01-2016&qplikid=1#P1A6
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=26-01-2016&qplikid=1#P1A6

