UCHWAŁA NR 139/VII/2019
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.
w sprawie określenia kryteriów organu prowadzącego, które będą brane pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do Bursy Płockiej, określenia dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia, a także przyznania kryteriom branym pod uwagę w rekrutacji określonej liczby
punktów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506), art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 511), art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.
poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245; z 2019 r. poz. 534) oraz art. 4 ust. 1 i art. 13 pkt 2 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1523; z 2018 r. poz. 2243) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. Przyznaje się każdemu kryterium, o którym mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia
2016 r. Prawo oświatowe, obowiązującemu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Bursy
Płockiej liczbę punktów 12.
§ 2. Określa się kryteria organu prowadzącego obowiązujące na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do Bursy Płockiej oraz liczbę punktów dla każdego z kryteriów:
1) kandydat jest uczniem publicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży, dla której organem
prowadzącym jest Miasto Płock – 12 punktów;
2) kandydat mieszka w miejscowości oddalonej powyżej 35 km od Płocka – 10 punktów;
3) kandydat ukończył szkołę podstawową lub gimnazjum z wyróżnieniem – 4 punkty;
4) kandydatami ubiegającymi się o miejsce w bursie jest rodzeństwo – 2 punkty;
5) rodzeństwo kandydata mieszka w bursie – 2 punkty.
§ 3. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów organu prowadzącego są odpowiednio:
1) zaświadczenie z publicznej szkoły ponadpodstawowej dla młodzieży;
2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata;
3) kserokopia świadectwa potwierdzona
prawnego/pełnoletniego kandydata;

za

zgodność

z oryginałem

przez

rodzica/opiekuna

4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata;
5) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/pełnoletniego kandydata.
2. Wzór oświadczeń wymienionych w ust. 1, niezbędnych do potwierdzenia kryteriów, określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 4. Traci moc uchwała nr 553/XXXII/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku i uchwała nr
604/XXXV/2017 Rady Miasta Płocka z dnia 29 sierpnia 2017 roku.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
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§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta
Płocka
Artur Jaroszewski
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Załącznik
do Uchwały Nr 139/VII/2019
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 kwietnia 2019 roku
OŚWIADCZENIA
Świadomy/a odpowiedzialności karnej1 za złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że 2:
1. ...................................................................., mieszka w …...................................................
(imię i nazwisko kandydata)
(podać nazwę miejscowości)
oddalonej/ym od Płocka w odległości .......................................
(podać w km)
….....................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego kandydata

2. ....................................................... ,
(imię i nazwisko kandydata)

….................................................
(imię i nazwisko kandydata)

..........................................................
(imię i nazwisko kandydata)
są rodzeństwem ubiegającym się o przyjęcie do Bursy Płockiej
….....................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego kandydata

3. Rodzeństwo kandydata mieszka w bursie.
….....................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego/
pełnoletniego kandydata
………………………………
(Miejscowość, data)

1
Zgodnie z art. 233 § 1 Kodeksu karnego – kto, składając zeznanie mające służyć za dowód
w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja
prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2
Należy wybrać i zaznaczyć właściwe kryterium.
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