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dotyczqce przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaly Rady Miejskiej
w Czenrionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteri6w wraz z liczbq
punkt6w w postqpowaniu rekrutacyjnym do klas pienivszych publicznych
gimnazj6w, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto
Czerwionka-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 i o wolontariacie (t.j. Dz. U.
22014r. poz. 11182p62n. zm.), w zwiqzku z $ 3 i4 Uchwaty nr l[138/15 z dnia
26 czerwca 2015r. Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie okre5lenia
szczeg6lowego sposobu konsultowania z radq dzialalno6ci po2ytku publicznego
i organizacjami pozarzqdovtymi i podmiotami wymienionymi 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.), projekt6w akt6w prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczqcych dzialalnoSci statutowej tych organizacji (Dz. Uz. Woj.
Slqskiego z2O15r. poz. 3888),

zarzqdzam co nastq puje :

sl
Oglaszam przeprowadzenie konsultacji w przedmiocie projektu uchwaly Rady

Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach w sprawie ustalenia kryteri6w wraz z liczbq
punkt6w w postgpowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych gimnazj6w,
dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Le szczyny,
celem poznania opinii Gminnej Rady DzialalnoSci Po2ytku Publicznego na terenie
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz organizacji pozarzqdowych
i podmiot6w wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o dzialalno6ci po2ytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 1118
z p62n. zm.) dzialajqcych 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 podjetych konsultacjach wtaz z projektem uchwaty w sprawie

ustalenia kfieri6w wraz z liczbq punkt6w w postepowaniu rekrutacyjnym do klas
pierwszych publicznych gimnazj6w, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina
i Miasto Czerwionka-Leszczyny zostanie opublikowana r6wnie2 na stronie
internetowej Urzgdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny w dniu 7 stycznia
2016r.





2. lnformacja waz z podaniem adresu strony internetowej, na kt6rej zostanie
opublikowany projekt uchwaty, o kt6rej mowa w g 1 zostanie zamieszczona
r6wnie2 w formie obwieszczenia na tablicy ogloszeri w siedzibie Urzgdu Gminy
i Miasta Czeruyionka-Leszczyny.

s4

Projekt uchwaty, o kt6rej mowa w g 1, stanowi zalqcznik do niniejszego
Zarzqdzenia.

s5

Za pzeprowadzenie konsultacji w pzedmiotowej sprawie odpowiedzialny jest
Wydziat Edukacji Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.
Konsultacje mogq mie6 formq:
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 dzialalnoici po2ytku publicznego
i o wolontariacie lub na wniosek Gminnej Rady Po2ytku Publicznego na
terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
2) wyra2enia pisemnej opinii, kt6rq naleZy zlo2ye zgodnie z terminem
okre6lonym w g 2 niniejszego ZarzEdzenia.
Wszelkie uwagi i opinie do projektu uchwaly molna zglaszae .
1) w formie pisemnej na adres: Urzqd Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny

ul. Parkowa 9, 44-230 Czerwionka-Leszczyny (decyduje data wptywu do
Urzgdu Gminy i Miasta),

2) pocdq elektronicznq na adres e-mail: ed@czerwionka-leszczvnv.com. pl,
3) za poSrednictwem faksu pod numer: 3243 11 760.
Nieprzedstawienie przez organizacje opinii w terminie okre6lonym w g 2
oznacza akceptacjg pzedstawionego projektu uchwaly, o kt6rej mowa w g 1.
Udzielanie wyjaSnieh oraz przyjmowanie wniosk6w i opinii dotyczqcych
projektu uchwaly nale2y do kompetencji Naczelnika Wydziaty Edukacji.

s6

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji zostanie przedstawione
Radzie Miejskiej.
Do sprawozdania, o kt6rym mowa w ust. 1, Burmislz zalqcza wtasne
stanowisko odnoSnie uzyskanych opinii iopublikuje je na stronie internetowej
Urzgdu Gminy i Miasta Czenvionka-Leszczyny.

s7

Wykonan ie Zarzqdzenia powierzam N aczel n i kowi Wydzialu Ed u kacj i.

s8

Zarz4dzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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-PROJEKT-

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

z dnia 2016r.

w sprawie ustalenia kryteri6w wtaz z liczbq punkt6w w postqpowaniu rekrutacyjnym do klas
pienrszych publicznych gimnazj6w, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto
Gzenrion ka-Leszczyny.

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samozqdzie gminnym
(t.j.D2.U.22015t.,poz. 15152p62n.2m.)orazart.20eust.3i4ustawyzdniaTwzeSnial99lr.
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
publicznego gimnazjum, w drugim etapie postgpowania rekrutacyjnego do klas pierwszych publicznych
gimnazj6w, dla kt6rych organem prowadzqcym jest Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny wraz
z niezbqdnymi dokumentami potwierdzenia kryteri6w:

Lp. Kryterium: Liczba punkt6w: Rodzaj dokumentu:

1 Wynik sprawdzianu
przeprowadzony w ostatnim
roku naukiw szkole
podstawowej

do 40 pkt
suma wyniku przedstawionego
w procentach z czqSci pierwszej
sprawdzianu oraz wyniku
przedstawionego w procentach
z czqSci drugiej sprawdzianu
pomnozona przez0,2

za6wiadczenie o szczeg6lowych
wynikach sprawdzianu

2. lnne osiqgniecia ucznia
wymienione na Swiadectwie
ukoriczenia szkoly podstawowej
w tym:

do 20 pkt. Swiadectwo ukoiczenia szkoly
podstawowej

a) ukorlczenie szkoly
z wyr62nieniem

5 pkt.

b) aktywno66 spoleczna, w tym
aktywnoSd na ruecz Srodowiska
szkolnego, w szczeg6lnoSci
w formie wolontariatu

2 pkt.

c) osiqgnigcia w konkursach
organizowanych przez
Slqskiego Kuratora Oswiaty

laureat konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - 7 pkt.

finalista konkursu tematycznego
lub interdyscyplinarnego - 5 pkt.

d) tytuly laureat6w uzyskane
w innych konkursach

co najmniej 3 - etapowe konkursy
o zasiqgu o96lnopolskim - 5 pkt.

co najmniej 2 etapowe konkursy
o zasiggu wojew6dzkim - 3 pkt.

konkursy o zasiqgu powiatowym
lubgminnym-1pkt.

3. Szkola znajduje siq w mniejszej
odlegloSciod miejsca
zamieszkania kandydata, niz

2 pkt. OSwiadczen ie rodzical rodzic6w
/opiekuna prawnego/opiekun6w
prawnych

I





szkola obwodowa

4. Rodzic samotnie wychowujqcy
kandydata

2 pkt. Prawomocny wyrok sqdu
rodzinnego ozekajqcy rozw6d lub
separacjq lub akt zgonu oraz
o5wiadczen ie o samotnym
wychowywaniu dziecka oraz
niewychowywaniu 2adnego
dziecka wsp6lnie z jego rodzicem

5. Wielodzietno56 rodziny
kandydata

2 pkt. OSwiadczen ie r odzical rodz ic6w
/opiekuna prawnego/opiekunow
prawnych

6. Rodzeistwo kandydata
realizuje obowiqzek szkolny
w danej szkole

2 pkt. OSwiadczenie rodzica/ rodzicow
/opiekuna prawnego/opiekun6w
prawnych

7. N iepelnosprawno56 kandydata 2 pkt. Ozeczenie o potzebie ksztalcenia
specjalnego wydane ze wzglgdu na
niepelnosprawno56, oaeczenie
o niepelnosprawnoSci lub
o stopniu niepelnosprawnoSci lub
orzeczenie r6wnowa2ne
w rozumieniu przepis6w ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r.

o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych
(Dz. U. 22011 r.Nr 127, po2.721,
zpo2n. zm.)

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 Uzgdowym Wojew6dztwa
Slqskiego.

}T

RADCA PRAWNY

$fridr
t t t,4t "./ t t.t l 1, t t tt Do m:o t t:v*

r l\,il*si;l
C;.,,,'.




