1. Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych publicznych szkół
podstawowych.
Zgodnie z art. 131 ust. 1 w/w ustawy do publicznego przedszkola przyjmowane są dzieci
zamieszkałe na obszarze danej gminy.
Zgodnie z art. 131 ust. 2 cyt. ustawy przypadku większej liczby kandydatów niż liczba miejsc
na I etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria ustalone
ustawie, posiadające jednakową wartość:
wielodzietność rodziny kandydata;
niepełnosprawność kandydata;
niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
objęcie kandydata pieczą zastępczą.
W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych po pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu publiczne przedszkole, oddział
przedszkolny w danej publicznej szkole podstawowej, nadal dysponuje wolnymi miejscami,
na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez
organ prowadzący.
Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium
określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.
Warunek ustawowy - kryteria muszą uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic
samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami
rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych.
W związku z powyższym propozycja rozwiązań ujętych w § 1 niniejszej uchwały została
wypracowana i uzgodniona z dyrektorami przedszkoli i dyrektorami szkół podstawowych
dla których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.
2. Rekrutacja do publicznych szkół podstawowych.
Zgodnie z art. 133 ust. 1 w/w ustawy do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej
której ustalono obwód, przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (z urzędu) dzieci
i młodzież zamieszkałe w tym obwodzie.
Zgodnie z art. 133 ust. 2 cyt. ustawy kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły
podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania
rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi
miejscami.
W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ
prowadzący.

Organ prowadzący określa kryteria (ustawa nie mówi o liczbie kryteriów), przyznając im
określoną liczbę punktów oraz określa dokumenty niezbędne do ich potwierdzenia.
Warunek ustawowy - kryteria muszą uwzględniać zapewnienie jak najpełniejszej realizacji
potrzeb dziecka i jego rodziny oraz lokalnych potrzeb społecznych.
W związku z powyższym propozycja rozwiązań ujętych w § 2 (dotyczy szkół podstawowych)
niniejszej uchwały została wypracowana i uzgodniona z dyrektorami szkół podstawowych dla
których organem prowadzącym jest miasto Nowy Sącz.

