
REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II 

W NOWYM TARGU w roku szkolnym 2016/2017 

 

Na podstawie Zarządzenia Nr 0050.Z.24.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 26 stycznia 

2016 r. oraz Uchwały Nr XVI/153/2015 Rady Miasta Nowy Targ w sprawie określenia 

kryteriów naboru do klas pierwszych obowiązują kryteria, jak niżej: 

 

Lp. Kryteria ustalone w statucie 

szkoły 

Tak/Nie Dokumenty/oświadczenia Wartość  

w punktach 

1 Dziecko realizowało obowiązek 

wychowania przedszkolnego w 

oddziale przedszkolnym w szkole 

   

12 

2 Rodzeństwo dziecka realizuje 

obowiązek szkolny w tej szkole 

  8 

3 Droga dziecka do szkoły jest 

krótsza, niż do szkoły znajdującej 

się w obwodzie szkoły 

właściwym dla jego miejsca 

zamieszkania 

   

 

2 

4 Miejsce pracy rodzica/opiekuna 

prawnego, samotnie 

wychowującego dziecko znajduje 

się w obwodzie szkolnym danej 

szkoły 

   

 

4 

5 Dziecko z rodziny, w której 

dochód na jednego członka 

rodziny nie przekracza kryterium 

dochodowego 

   

 

6 

Do   składanego  WNIOSKU należy dołączyć stosowne oświadczenia rodziców (zgodnie                 

z załącznikiem nr 1 i nr 2). 

 

a) w przypadku nie przedłożenia przez rodzica/opiekuna prawnego wymaganych 

dokumentów - potwierdzających spełnienie kryteriów, komisja rekrutacyjna rozpatrując 

wniosek może nie uwzględnić danego kryterium, 

b) w przypadku braku możliwości wyłonienia kandydata w postępowaniu rekrutacyjnym na 

podstawie podanych kryteriów o przyjęciu decyduje kolejność wpływu złożenia 

dokumentów rekrutacyjnych, 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego: 

1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkół podstawowych wraz z dokumentami 

potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – 

w  postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 4 kwietnia 2016r. do dnia 20 kwietnia 2016r. 

godz.15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 30 maja 2016r. do dnia 2  czerwca 

2016r. godz. 15.00. 



2. Przeprowadzenie odpowiednio prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji 

językowych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu w okresie od dnia 22 kwietnia 2016r. 

do dnia 23 kwietnia 2016r. godz. 12.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w  dniu                    

6 czerwca 2016r. godz. 12.00. 

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy 

uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej lub sprawdzianu predyspozycji 

językowych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 23 kwietnia 2016r. godz.15.00 oraz w 

postępowaniu uzupełniającym w dniu 6 czerwca 2016r.godz.15.00. 

4. 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 21 

kwietnia 2016r. do dnia 26 kwietnia 2016r. godz. 15.00 oraz w  postępowaniu 

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

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - w postępowaniu rekrutacyjnym 

w dniu 17 maja 2016r. od godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 27 lipca 

2016r od godz. 15.00. 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej w postaci 

pisemnego oświadczenia - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 20 maja 2016r. do dnia 

25 maja 2016. godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 1  sierpnia  2016r. 

do dnia 3 sierpnia 2016r. godz. 15.00. 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych 

i kandydatów nieprzyjętych - w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 27  maja  2016r. do 

godz. 15.00 oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 24  sierpnia  2016r. do godz. 

12.00. 

Rodzice kandydatów składają wnioski w sekretariacie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/153/2015 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

1. Dziecko realizowało obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w 

szkole. 

2. Rodzeństwo dziecka realizuje obowiązek szkolny w tej szkole. 

3. Droga dziecka do szkoły jest krótsza, niż do szkoły znajdującej się w obwodzie szkoły 

właściwym dla jego miejsca zamieszkania. 

4. Miejsce pracy rodzica (opiekuna prawnego), samotnie wychowującego dziecko znajduje się 

w obwodzie szkolnym danej szkoły. 

5. Dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium 

dochodowego. 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 kodeksu karnego) 

 

 

 

………………………………….           ……………………………………. 
             miejscowość, data                                                        podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 



 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVII/153/2015 

Rady Miasta Nowy Targ 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

 

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że: 

W szkole obowiązek szkolny spełniało lub spełnia/nie spełnia* rodzeństwo dziecka. 

Droga dziecka do szkoły jest/nie jest krótsza niż droga do szkoły obwodowej. 

 

 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia 

(art. 233 kodeksu karnego) 

 

 

 

 

………………………………….           ……………………………………. 
             miejscowość, data                                                        podpis rodziców/opiekunów prawnych 

 

 

 

 


