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Czerwlonka-kszczynY ZARZADZENTE NR ..1.../16
Burm istrza Gminy i_Miasta, Czenal-ion ka-Leszczyny

z dnia . !..!tli.it']iI.... 4L 1.t........
d

dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteri6w wraz z liczbq
punkt5w w postepowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkot
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto
Czerwion ka-Leszczyny.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samozqdzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515 z p62n. zm.), art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego io wolontariacie (t.j. Dz. U.
z 2014r. poz. 1118 z po2n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i 4 Uchwaly nr 1X138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okreSlenia
szczegolowego sposobu konsultowania z ,adq dzialalnoSci po2ytku publicznego
i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003r., o dzialalno6ci pozytku publicznego i o wolontariacie
(t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z p62n. zm.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj.
Slqskiego z 2015r. poz. 3888),

zarzqdzam co nastq puje :

s1

Oglaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwaly Rady
Miejskiej w Czenvionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteri6w wraz z liczbq
punkt6w w postqpowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkol
podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny, celem poznania opinii Gminnej Rady Dzialalno6ci Po2ytku Publicznego
na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny otaz otganizacji pozarzqdowych
i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalnoSci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118
z p62n. zm.) dzialalqcych na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s2
Ustalam termin przeprowadzenia konsultacji od 7 stycznia 2016 roku do
14 stycznia 2016 roku.

s3
1. lnformacja o podjqtych konsultacjach wtaz z projektem uchwaly w sprawie

ustalenia kryteri6w wraz z liczbq punkt6w w postepowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szk6l podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym
jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na
stronie internetowej Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w dniu
7 stycznia 2016r.



2. lnformacja waz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej zostanie
opublikowany projekt uchwaly, o kt6rej mowa w g 1 zostanie zamieszczona
r6wnie2 w formie obwieszczenia na tabllcy ogloszeri w siedzibie Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w $ 1, stanowi zalqcznlk do niniejszego
Zazqdzenia.

ss
Za pzeprowadzenie konsultacji w przedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest
Wydzial Edukacji Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Konsultacje mogq mied formg:
1) bezpo6redniego otwartego spotkania - pod warunkiem zgloszenia wniosku
przez minimum 3 organizacje pozarzqdowe lub podmioty wymienione w art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dzialalno6ci po2ytku publicznego
io wolontariacie lub na wniosek Gminnej Rady Po2ytku Publicznego na
terenie Gminy i Miasta Czenvionka-Le szczyny,
2) vtyra2enia pisemnej opinii, kt6rq nale|y zlo2yc zgodnie z terminem
okreSlonym w $ 2 niniejszego Zazqdzenia.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly mo2na zglaszae'.
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czenvionka-Le szczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czenrionka-Leszczyny (decyduje data wplywu do
Urzqdu Gminy i Miasta),

2) pocztq elektronicznq na adres e-mail : ed@czerwionka-leszczvnv.com. pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numer: 32 43 11 760.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okreSlonym w $ 2
oznacza akceptacjq pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w $ 1.
Udzielanie wyja5niei oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydziaty Edukacji.

s6

Sprawozdanie z pzeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmistz zalqcza wlasne
stanowisko odno6nie uzyskanych opinii i opublikuje je na stronie internetowej
Urzqdu Gminy i Miasta Czeruyionka-Le szczyny.

s7

Wykona nie Zazqdzenia powiezam N aczel n ikowi Wydzialu Ed u kacji.

s8

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.
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-PROJEKT-

Uchwala Nr .............
Rady Miejskiej w Czenrionce-Leszczynach

z dnia 2016r.

w sprawie ustalenia kryteri6w wJaz z liczbq punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych szkol podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny.

Na podstawie: art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia B marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym
(t.j.Dz.U.z2015r.,poz. 15152p62n.2m.)orazart.20eust.3i4ustawyzdniaTwrzeSnialgglr.
o systemie oSwiaty (t.j. Dz. U. z 2004 r., nr 256, poz. 2572 z p62n. zm.), Rada Miejska w Czerwionce-
Leszczynach

uchwala, co nastqpuje:

sl
Ustala siq kryteria wraz z liczbq punkt6w, stosowane wobec kandydat6w zamieszkalych poza obwodem
publicznej szkoly podstawowej, w drugim etapie postqpowania rekrutacyjnego do klas pienvszych
publicznych szkol podstawowych, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-
Leszczyny wraz z n iezbgd nym i doku mentam i potwierdzen ia kryteriow:

L.p. Kryteria Liczba punkt6w Wymagane dokumenty

1. Szkola znajduje siq
w mniejszej odleglo5ci od
miejsca zamieszkania
kandydata, ni2 szkola
obwodowa

1 OSwiadczen ie rodzical rodz ic6w /opieku na
prawnego/opieku n6w prawnych

2. W obwodzie szkoly
zam ieszkujq dziadkowie
dziecka wspierajqcy
rodzic6w w zapewnieniu mu
nalezytejopieki

1 O5wiadczenie rodzica/rodzic6w o miejscu
zamieszkania babci/dziadka/dziadk6w dziecka

3. Rodzice samotnie
wychowujqcy dzieci

1 Prawomocny wyrok sqdu rodzinnego orzekajqcy
rozw6d lub separacjq lub akt zgonu oraz oSwiadczenie
o samotnym wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu 2adnego dziecka wsp6lnie z jego
rodzicem

4. Wielodzietno56 rodziny
kandydata

1 OSwiadczenie rodzica/ rodzicow /opiekuna
prawnego/opiekun6w prawnych

5. Rodzehstwo kandydata
realizuje obowiqzek szkolny
w danej szkole

1 OSwiadczenie rodzical rodzic6w /opiekuna
prawnego/opieku n6w prawnych

6. NiepelnosprawnoSC
kandydata

Ozeczenie o potzebie ksztalcenia specjalnego
wydane ze wzglqdu na niepelnosprawnoS6,
orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub o stopniu
niepelnosprawnoSci lub orzeczenie r6wnowa2ne
w rozumieniu przepis6w ustawy zdnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacjizawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osob niepelnosprawnych
(Dz. U. z2011r. Nr 127, poz.721,zp62n.zm.)

7. NiepelnosprawnoS6 jednego
(lub obojga) rodzic6w
kandydata

1 OSwiadczen ie rodzical rodz ic6w

8. Kandydat jest dzieckiem
absolwenta danej szkoly

1 OSwiadczen ie rodzical rodzic6w
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s2

Wykonanie uchwaly powieza siq BurmistzowiGminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Uzqdowym Wojew6dztwa
Slqskiego,
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