
REGULAMIN REKRUTACJI DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR3 IM. JANA PAWŁA II  

W NOWYM TARGU w roku szkolnym 2016/2017 

 

I etap postępowania rekrutacyjnego: 

Na podstawie art. 20c ust. 1-3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.                  (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64, 195) są brane pod uwagę łącznie następujące, 

jak niżej: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objecie kandydata pieczą zastępczą. 

 

II etap postępowania rekrutacyjnego: 

Na podstawie art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.                  (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35,64, 195) Zarządzenia Nr 0050.Z.23.2016 

Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 2016 r. oraz Uchwały Nr VI/27/2015 Rady 

Miasta Nowy Targ w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania 

rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych obowiązują kryteria, jak niżej: 

 

Lp. Kryteria ustalone w statucie 

szkoły 

Tak/Nie Dokumenty/oświadczenia Wartość  

w punktach 

1 Dziecko z rodziny obojga 

rodziców pracujących lub 

studiujących w formie studiów 

stacjonarnych (dziennych) 

   

10 

2 Dziecko zamieszkuje w obwodzie 

szkolnym szkoły, w której dany 

oddział przedszkolny 

   

8 

3 Rodzeństwo kontynuuje edukację 

w danej szkole podstawowej 

  6 

4 Dziecko z rodziny, w której 

dochód na jednego członka 

rodziny nie przekracza kryterium 

dochodowego 

   

4 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego: 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi 

spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych - w postępowaniu 

rekrutacyjnym od dnia 1 marca 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r. godz. 15.00 oraz 

w  postępowaniu uzupełniającym od dnia 30 maja 2016r. do dnia 2 czerwca 2016 r. 

godz.15.00. 

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa 

w  pkt  1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności 



wymienionych w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty - w postępowaniu rekrutacyjnym 

od dnia 19 marca 2016r. do dnia 24 marca 2016r. godz. 15.00 oraz w  postępowaniu 

uzupełniającym od dnia 3 czerwca 2016r. do dnia 8 czerwca 2016r. godz.15.00. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 

do dnia 14 kwietnia 2016r. godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 22 

czerwca 2016r. godz. 15.00. 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola w postaci pisemnego 

oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 18 kwietnia 2016r. do dnia 21 

kwietnia 2016r. godz.15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 27  czerwca 

2016r. do dnia 29 czerwca 2016r. godz. 15.00. 

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym nie później niż 

w  dniu 22 kwietnia 2016r. godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym nie później 

niż w dniu 30 czerwca 2016r. godz. 15.00. 

 

Rodzice kandydatów składają wnioski w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


