
a) kandydat jest wychowankiem plac6wki oSwiatowo-wychowawczej 35 pkt.
(za6wiadczenie z plac6wki),
oboje rodzice (prawni opiekunowie) kandydata ptaca podatki w Rzeszowie - 20 pkt.
(kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 20L3 lub 20t2),
jedno z rodzic6w (prawnych opiekun6w) kandydata ptaci podatki w Rzeszowie -

10 pkt. (kserokopia pierwszej strony zeznania podatkowego za rok 2013 lub 2OL2l,
oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracujq, studiujq lub uczq siq w trybie dziennym -

10 pkt. (za5wiadczenie z zakladu pracy, uczelni lub szkoty, wydruk z CEIDG),
jedno z rodzic6w (prawnych opiekun6w) pracuje, studiuje lub uczy siq w trybie
dziennym - 5 pkt. (zafwiadczenie z zaktadu pracy, uczelni lub szkoly, wydruk z CEIDG),
rodzefistwo kandydata uczqszcza do danego przedszkola - 2 pkt.

ll. Szkofy

Do klasy pierwszej publicznej szkoty podstawowej oraz do klasy pierwszej publicznego
gimnazjum, kt6rym ustalono obw6d, w pierwszej kolejno3ci przyjmuje siq - na podstawie
zgloszenia rodzic6w - dzieci i  mfodzieZ zamieszkate w tym obwodzie. '  i

Okre5la siq nastqpujqce kryteria naboru do szkdt podstawowych dla kandydat6w
zamieszkalych poza obwodem tych szk6f, punkty przyznawane za poszczeg6lne z nich
oraz dokumenty niezbqdne do potwierdzenia tych kryteri6w:
a) kontynuacja nauki w ramach danego zespotu szk6l - 15 pkt.,
b) uczqszczanie rodzeristwa do danej szkoly (zespotu szk6l) - 15 pkt.,
c) zamieszkanie w odlegto6ci nie wiqkszej ni2 3 km od szkoty (zespotu szk6f) - 5 pkt.,
d) zatrudnienie przynajmniej jednego z rodzic6w (prawnych opiekun6w) kandydata

w odleglo(ci nie wiqkszej ni2 3 km od szkoly (zespolu szk6l) - 5 pkt. (zaSwiadczenie
z zakladu pracy),

e) wielodzietno5i rodziny kandydata - 5 pkt. (o6wiadczenie),
f) niepelnosprawnoSi kandydata 5 pkt. (orzeczenie o potrzebie ksztalcenia

specjalnego wydane ze wzglqdu na niepelnosprawno5i, orzeczenie
o niepetnosprawnoSci lub o stopniu niepelnosprawno6ci lub orzeczenie r6wnowa2ne
w rozumieniu przepis6w ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabil i tacj i  zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych).

Okre5la siq nastqpujqce kryteria naboru do gimnazj6w dla kandydat6w zamieszkalych
poza obwodem tych szk6f oraz do gimnazjum integracyjnego, punkty przyznawane za
poszczeg6lne z nich oraz dokumenty niezbqdne do potwierdzenia tych kryteri6w:
a) oceny z piqciu przedmiot6w ze Swiadectwa ukoriczenia Vl klasy szkoly podstawowej:

jqzyk polski, motematyka, przyroda, historia ispoleczeristwo, jqzyk obcy - maks.
30 pkt. (Swiadectwo ukofczenia Vl klasy szkoly podstawowej),

bl wzorowo ocena zachowania na Swiadectwie ukoriczenia Vl klasy szkoly podstawowej
- 6 pkt. ((wiadectwo ukoriczenia Vl klasy szkoly podstawowej),

c) bardzo dobro ocena zachowania na Swiadectwie ukoriczenia Vl klasy szkoly
podstawowej - 5 pkt. (Swiadectwo ukoriczenia Vl klasy szkoty podstawowej),

dl dobra ocena zachowania na :(wiadectwie ukoriczenia Vl klasy szkoly podstawowej -

4 pkt, (Swiadectwo ukofczenia Vl klasy szkoty podstawowej),
e) wynik sprawdzianu - maks. 40 pkt. (zaSwiadczenie OKE o wynikach sprawdzianu),
f) Swiadectwo ukoriczenia Vl klasy szkofy podstawowej z wyr62nieniem 4 pkt.

(Swiadectwo ukof czenia Vl klasy szkoty podstawowej),

b)

c)

d )

e)

1.

2.

3 .
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