
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego organ prowadzący Uchwałą Nr V/97/2015 Rady Miejskiej  

w Dąbrowie Górniczej z dnia 18  marca 2015 r. określił kryteria obowiązujące na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez gminę Dąbrowa Górnicza, liczbę punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania tych kryteriów: 

 

Lp. Nazwa kryterium Dokument 
potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Liczba punktów 

1. Rodzice lub opiekunowie prawni kandydata 
(w tym rodzic samotnie wychowujący lub 
prawny opiekun samotnie wychowujący), 
którzy pracują/studiują/uczą się w trybie 
stacjonarnym. 

oświadczenie na Wniosku 
o przyjęcie do 
przedszkola 

32 pkt 

2. Rodzeństwo kandydata kontynuujące 
edukację przedszkolną w roku szkolnym, 
na który prowadzona jest rekrutacja w 
przedszkolu pierwszego wyboru, dla 
którego organem prowadzącym jest gmina 
Dąbrowa Górnicza. 

oświadczenie na Wniosku 
o przyjęcie do 
przedszkola 

16 pkt 

3. Rodzeństwo kandydata aplikujące  
w roku szkolnym, na który prowadzona jest 
rekrutacja do tego samego przedszkola. 

oświadczenie na Wniosku 
o przyjęcie do 
przedszkola 

8 pkt 

4. Rodzina kandydata korzysta z pomocy 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (z 
wyjątkiem świadczeń jednorazowych). 

oświadczenie na Wniosku 
o przyjęcie do 
przedszkola 

4 pkt 

5. Kandydat zgłoszony do przedszkola na 
pobyt dłuższy niż 8 godzin dziennie. 

oświadczenie na Wniosku 
o przyjęcie do 
przedszkola 

2 pkt 

6. Korzystanie przez kandydata ze 
zorganizowanej formy opieki nad dzieckiem 
do lat 3 zgodnie z ustawą  
z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 
dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz. U.  
z 2013 r., poz. 1457) w roku szkolnym 
poprzedzającym rok, na który prowadzona 
jest rekrutacja. 

oświadczenie na Wniosku 
o przyjęcie do 
przedszkola 

1 pkt 

 

 

Zarządzeniem nr 762.2016 Prezydenta Miasta Dąbrowy Górniczej z dnia 28.01.2016 r. ustalił 

harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do 

przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę 

Dąbrowa Górnicza w roku szkolnym 2016/2017: 

 

Lp 
Rodzaj czynności w postępowaniu 

rekrutacyjnym i uzupełniającym 
Data rozpoczęcia Data zakończenia 

 
Składanie deklaracji o kontynuacji 
wychowania przedszkolnego 

01.03.2016 godz.8.00 10.03.2016 godz.15.00 

1. 

Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola wraz z dokumentami 
potwierdzającymi spełnianie przez 
kandydata warunków lub kryteriów 
branych pod uwagę  
w postępowaniu rekrutacyjnym 

17.03.2016 godz.8.00 31.03.2016 godz.15.00 

2. 
Weryfikacja przez komisje 
rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 

17.03.2016 godz.8.00 04.04.2016 godz.15.00 



i dokumentów potwierdzających  
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

3. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

26.04.2016 godz.8.00 

4. 

Potwierdzanie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia w 
postępowaniu rekrutacyjnym 

26.04.2016 godz.8.00 02.05.2016 godz.15.00 

5. 

Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym 

05.05.2016 godz.8.00 

6. 

Postępowanie uzupełniające - 
Złożenie wniosku o przyjęcie do 
przedszkola wraz  
z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

09.05.2016 godz.8.00 13.05.2016 godz.15.00 

7. 

Postępowanie uzupełniające - 
Weryfikacja przez komisje 
rekrutacyjną wniosków  
o przyjęcie do przedszkola i 
dokumentów potwierdzających  
spełnianie przez kandydata 
warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

09.05.2016 godz. 8.00 18.05.2016 godz. 15.00 

8. 

Postępowanie uzupełniające - 
Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i 
kandydatów niezakwalifikowanych w 
postępowaniu rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

01.06.2016 godz.8.00 

9. 

Postępowanie uzupełniające - 
Potwierdzanie przez rodzica 
kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia w 
postępowaniu rekrutacyjnym 
uzupełniającym 

01.06.2016 godz.8.00 06.06.2016 godz.15.00 

10
. 

Postępowanie uzupełniające - 
Podanie do publicznej wiadomości 
przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów 
nieprzyjętych w postępowaniu 
rekrutacyjnym uzupełniającym 

08.06.2016 godz.15.00 

 


