Kryteria, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia
tych kryteriów przy naborze do szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016-2017
Burmistrz Brzegu, zgodnie z art. 20 e ust. 3 i 4 ustawy o systemie oświaty, podaje do publicznej wiadomości kryteria do szkoły podstawowej,
brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2016-2017 oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów,
a także liczby punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria.
Nazwa kryterium do szkoły podstawowej

Liczba
punktów

Dokumenty niezbędne do
potwierdzenia kryteriów

Kandydat mieszka na terenie Gminy Brzeg.

40

Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu wraz z dzieckiem na terenie
Gminy Brzeg.

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i
będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do szkoły
pierwszego wyboru.

20

Oświadczenie rodziców o kontynuacji
kandydata do szkoły pierwszego wyboru.

uczęszczania

rodzeństwa

Kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza w bieżącym roku i
będzie uczęszczać w następnym roku szkolnym do gimnazjum
wchodzącego w skład Zespołu Szkół szkoły pierwszego
wyboru.

20

Oświadczenie rodziców o kontynuacji
kandydata do danego Zespołu Szkół.

uczęszczania

rodzeństwa

Kandydat, którego miejsce pracy jednego z rodziców znajduje
się w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.

7

Oświadczenie rodziców, że miejsce pracy jednego z nich znajduje się w
obwodzie
szkoły pierwszego wyboru.

Kandydat, którego krewni (babcia, dziadek) wspierający
rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej
opieki, zamieszkują w obwodzie szkoły pierwszego wyboru.

3

Oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu w obwodzie szkoły pierwszego
wyboru krewnych (babcia, dziadek), którzy wspierają ich w zapewnieniu
należytej opieki
kandydatowi.

Wielodzietność rodziny kandydata lub

1

objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Oświadczenie rodziców o wielodzietności rodziny kandydata lub
oświadczenie
opiekuna prawnego o objęciu kandydata pieczą zastępczą.

Niepełnosprawność kandydata.

1

Oświadczenie rodziców o posiadaniu przez kandydata orzeczenia o
potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na
niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności.

Samotne wychowywanie kandydata

1

Oświadczenie rodzica o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie
oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem (do
wglądu prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub
separację lub akt zgonu).

w rodzinie.

Kryteria naboru do oddziałów sportowych w szkole podstawowej
1. Do klasy czwartej oddziału sportowego publicznej szkoły podstawowej ogólnodostępnej przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim o zdolności do uprawiania danego sportu wydanym przez lekarza
specjalistę w dziedzinie medycyny sportowej lub innego uprawnionego lekarza, zgodnie z przepisami w sprawie trybu orzekania o zdolności do
uprawiania danego sportu przez dzieci i młodzież do ukończenia 21. roku życia oraz przez zawodników pomiędzy 21. a 23. rokiem życia;
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły lub oddziału;
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w
którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale. Liczba uzyskanych punktów będzie podstawą do ustalenia listy
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

2. W przypadku równej ilości punktów uzyskanych w próbie sprawności fizycznej o kolejności listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów
niezakwalifikowanych decyduje wyższa ocena komisji rekrutacyjnej predyspozycji kandydata ujawniających się w grze kontrolnej, w ramach
próby sprawności sportowej, w danej dyscyplinie sportowej.

