Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 7
z Oddziałami Dwujęzycznymi w Nowym Sączu
w roku szkolnym 2018/19.
Na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza Nr 3/2018 z dnia 03 stycznia 2018r.

l.p.

Czynności rekrutacyjne

1.

Złożenie deklaracji o kontynuowaniu
wychowania przedszkolnego w roku szkolnym
2018/2019 w oddziale przedszkolnym publicznej
szkoły podstawowej.

Szczegółowe
terminy w
postępowaniu
rekrutacyjnym

Szczegółowe
terminy w
postępowaniu
uzupełniającym

do 21 lutego 2016r.

2

Złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału
przedszkolnego publicznej szkoły podstawowej
wraz z dokumentami potwierdzającymi
spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym.

od 1 marca
do 30 marca
2018r. do
godz.1500

od 28 maja
do 8 czerwca
2018r. do
godz.1500

3

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną
wniosków
o przyjęcie do oddziału przedszkolnego
publicznej szkoły podstawowej wraz z
dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do 6 kwietnia
2018r.
do godz.1500

do 13 czerwca
2018r.

4

Podanie do publicznej wiadomości, przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
zakwalifikowanych
i kandydatów niezakwalifikowanych.

09 kwietnia
2018 r.
do godz.1500

15 czerwca
2018r.
do godz.1500

5

Potwierdzenie przez rodzica kandydata, woli
przyjęcia do oddziału przedszkolnego publicznej
szkoły podstawowej (w postaci pisemnego
oświadczenia).

od 16 kwietnia
do 20 kwietnia
2018r.
do godz.1500

od 18czerwca
do 22 czerwca
2018r.
do godz.1500

6

Podanie do publicznej wiadomości, przez
komisję rekrutacyjną listy kandydatów
przyjętych i nieprzyjętych.

23 kwietnia
2018r.
do godz.1500

25 czerwca
2016r do
godz.1500

do godz.1500

Kryteria wraz z liczbą punktów i dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia
tych kryteriów, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do oddziału
przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi
w Nowym Sączu.
Na podstawie Zarządzenia Nr 4/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 3 stycznia 2018r.

L.p.

Kryterium

Liczba punktów

Dokumenty niezbędne do potwierdzania
kryteriów

Dogodne względem zamieszkania
kandydata położenie oddziału
1. przedszkolnego publicznej szkoły
podstawowej, do którego kandydat ma
być przyjęty.

4 pkt

Oświadczenie rodzica o miejscu
zamieszkania.

Rodzeństwo dziecka, które uczęszcza już
2. do Szkoły Podstawowej nr 7
z Oddziałami Dwujęzycznymi w N. Sączu

3 pkt

Oświadczenie rodzica
o uczęszczaniu rodzeństwa do
SP 7.

Pozostawanie obojga
rodziców lub jednego rodzica
w zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

2 pkt

Oświadczenie rodzica
o ich zatrudnieniu lub pobieraniu nauki.

Rodzeństwo dziecka uczęszczało do
publicznego przedszkola/ oddziału
4. przedszkolnego publicznej szkoły
podstawowej, do którego rodzic złożył
dokumenty rekrutacyjne

2 pkt

Oświadczenie rodzica
o uczęszczaniu rodzeństwa do
danego publicznego przedszkola/ oddziału
przedszkolnego publicznej szkoły
podstawowej.

Miejsce pracy rodziców/rodzica znajduje
5. się w pobliżu oddziału przedszkolnego
publicznej szkoły podstawowej.

2 pkt

Oświadczenie rodzica o ich miejscu pracy
zawodowej.

3.

