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WYCI ĄG 

ZARZĄDZENIE NR 12/2019 
WÓJTA GMINY SICIENKO 

z dnia 22 stycznia 2019 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do oddziałów przedszkolnych w publicznych 

szkołach podstawowych i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych 

kryteriów, a tak że liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria 

Na podstawie art. 154 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245) zarządzam, co następuje: 

 

(……) 

 

§ 2. 1. Podaję do publicznej wiadomości kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 
i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, 
dla których organem prowadzącym jest Gmina Sicienko oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia 
tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria przyjęte Uchwałą nr 
XXIII/217/17 Rady Gminy Sicienko z dnia 29 marca 2017r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2017 r., poz. 1487): 

 

Lp. Kryterium Punkty 
Dokumenty niezbędne do potwierdzania 

kryteriów 

1. 
Kandydat uczęszczał odpowiednio: do oddziału 
przedszkolnego w danej szkole podstawowej / 
przedszkola będącego w strukturach placówki 

5 
Dane potwierdza Dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki 

2. 

Rodzeństwo kandydata uczęszcza do danej 
szkoły / oddziału przedszkolnego w danej 
szkole podstawowej / przedszkola lub klasy 
gimnazjalnej będącej w strukturach placówki 

3 
Dane potwierdza Dyrektor na podstawie 

dokumentacji będącej 
w posiadaniu danej jednostki 

3. 

W obwodzie publicznej szkoły podstawowej 
zamieszkują krewni kandydata, wspierający 
rodziców w zapewnieniu opieki nad 
kandydatem 

2 

Oświadczenie rodziców 
o miejscu zamieszkania krewnych 
kandydata, którzy wspierają ich 

w zapewnieniu kandydatowi opieki 

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1 dotyczą kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły 
podstawowej. 

 

 

 

 

 


