
Zarządzenie Nr 0050.Z.23.2016
Burmistrza Miasta Nowy Targ

z dnia 26 stycznia 2016r.

w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu
uzupełniającym  do  przedszkoli  (oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych)
i  innych form wychowania  przedszkolnego,  a  także kryteriów branych pod uwagę oraz
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Na podstawie  §  14  ust.  2  oraz  załącznika  nr  1  do  rozporządzenia  Ministra  Edukacji
Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych
kryteriów  uwzględnianych  w  postępowaniu  rekrutacyjnym,  składu  i  szczegółowych  zadań
komisji  rekrutacyjnej,  szczegółowego  trybu  i  terminów  przeprowadzania  postępowania
rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1942) zarządza się, co
następuje:

§ 1
W  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny

2016/2017 do publicznych przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych)
określa się następujące terminy:

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  2016r.  do  dnia  18  marca  2016r.  godz.  15.00  oraz
w  postępowaniu  uzupełniającym  od  dnia  30  maja  2016r.  do  dnia  2  czerwca  2016r.
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.



§ 2
W  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny

2016/2017 do  publicznych  przedszkoli  obowiązują  następujące  kryteria  oraz  dokumenty
niezbędne  do  potwierdzenia  tych  kryteriów,  określone  w  uchwale  Rady  Miasta  Nowy  Targ
Nr  VI/27/2015  z  dnia  23  lutego  2015r.  w  sprawie  określenia   kryteriów  na  drugim  etapie
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych (oddziałów przedszkolnych w szkołach
podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz określenia  dokumentów
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1) dziecko  z  rodziny  obojga  rodziców  pracujących  lub  studiujących  w  formie  studiów
stacjonarnych  (dziennych)  -  potwierdzone  dokumentem:  wnioskiem  o  przyjęcie  do
przedszkola i  zaświadczeniem (alternatywnie) o kontynuowaniu studiów stacjonarnych
przez rodziców lub o stałym zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności  gospodarczej
albo inny dokument wskazujący, iż rodzice są czynni zawodowo, za które można uzyskać
10 punktów;

2) rodzeństwo dziecka  kontynuuje edukację w przedszkolu -  potwierdzone dokumentem:
wnioskiem o  przyjęcie  do  przedszkola  i  deklaracją  o  kontynuacji  edukacji  w  danym
przedszkolu przez rodzeństwo dziecka, za które można uzyskać 6 punktów;

3) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium
dochodowego-  -  potwierdzone  dokumentem:  wnioskiem  o  przyjęcie  do  przedszkola
i  oświadczeniem  o  dochodach  na  jednego  członka   rodziny  nie  przekraczających
kryterium dochodowego, za które można uzyskać 4 punkty;

4) dziecko  zamieszkuje  w  odległości  do  3  km  od  placówki  (od  wyjścia  z  miejsca
zamieszkania  drogami  publicznymi  lub  ścieżkami  ogólnodostępnymi  do  wejścia  do
przedszkola)  -  potwierdzone  dokumentem:  wnioskiem  o  przyjęcie  do  przedszkola
i  oświadczeniem o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od placówki (od wyjścia
z miejsca zamieszkania drogami publicznymi lub ścieżkami ogólnodostępnymi do wejścia
do przedszkola) , za które można uzyskać 2 punkty.

§ 3
W  postępowaniu  rekrutacyjnym  i  postępowaniu  uzupełniającym  na  rok  szkolny

2016/2017  do  oddziałów przedszkolnych  w  szkołach  podstawowych  obowiązują  następujące
kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w Uchwale Rady
Miasta Nowy Targ Nr VI/27/2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie określenia kryteriów na
drugim  etapie  postępowania  rekrutacyjnego  do  przedszkoli  publicznych  (oddziałów
przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Nowy Targ oraz
określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów:

1) dziecko  z  rodziny  obojga  rodziców  pracujących  lub  studiujących  w  formie  studiów
stacjonarnych  (dziennych)  -  potwierdzone  dokumentem:  wnioskiem  o  przyjęcie  do
przedszkola i  zaświadczeniem (alternatywnie) o kontynuowaniu studiów stacjonarnych
przez rodziców lub o stałym zatrudnieniu lub o prowadzeniu działalności gospodarczej
albo inny dokument wskazujący, iż rodzice są czynni zawodowo , za które można uzyskać
10 punktów;

2) dziecko  zamieszkuje  w  obwodzie  szkolnym  szkoły  w  której  jest  dany  oddział
przedszkolny  -  potwierdzone  dokumentem:  wnioskiem  o  przyjęcie  do  oddziału
przedszkolnego, za które można uzyskać 8 punktów;

3) rodzeństwo  kontynuuje  edukację  w  danej  szkole  podstawowej  -  potwierdzone
dokumentem  –  wnioskiem  o  przyjęcie  do  oddziału  przedszkolnego  w  szkole



i  oświadczeniem o kontynuowaniu edukacji w danej szkole przez rodzeństwo dziecka, za
które można uzyskać 6 punktów;

4) dziecko z rodziny, w której dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium
dochodowego-  potwierdzone  dokumentem:  wnioskiem  o  przyjęcie  do  oddziału
przedszkolnego w szkole i oświadczeniem o dochodach na jednego członka  rodziny nie
przekraczających kryterium dochodowego, za które można uzyskać 4 punkty.

§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli oraz szkół podstawowych

prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

§ 5
Zarządzenie  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  przez  ogłoszenie  na  stronie

internetowej Urzędu Miasta Nowy Targ – www.nowytarg.pl wraz z treścią uchwały wymienionej
w  §  2  i  §  3  zarządzenia  oraz  tablicach  ogłoszeń  w  Urzędzie  Miasta  Nowy  Targ,  a  także
w  przedszkolach i szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Nowy Targ.

§ 6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

http://www.nowytarg.pl/

