
UCHWAŁA NR 728/XLI/2018
RADY MIASTA PŁOCKA

z dnia 25 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach 
podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie 

postępowania rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów
i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 
poz. 1875 i poz. 2232), art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 
oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, poz. 949 i poz. 2203) 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1523) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się 6 kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli 
oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz określa liczbę punktów dla każdego 
z kryteriów:

1) rodzice kandydata pracują /studiują w trybie dziennym – 64 pkt;

2) do danego przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata - 32 pkt;

3) rodzeństwo ubiega się o przyjęcie do danego przedszkola po raz pierwszy - 16 pkt;

4) rodzic kandydata pracuje/studiuje w trybie dziennym - 8 pkt;

5) kandydat ubiega się o przyjęcie do przedszkola położonego najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy 
rodzica - 4 pkt;

6) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny - 2 pkt.

§ 2. 1.  Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:

1) oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych kandydata o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym;

2) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego kandydata o zatrudnieniu/studiowaniu w trybie dziennym;

3) kopia postanowienia sądu rodzinnego o ustanowieniu nadzoru kuratora lub zaświadczenie wydane przez 
ośrodek pomocy społecznej o objęciu rodziny wsparciem asystenta.

2. Wzór oświadczeń niezbędnych do potwierdzania kryteriów wymienionych w ust. 1 określa załącznik do 
niniejszej uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Rady Miasta Płocka Nr 518/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie 
określenia kryteriów rekrutacji do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania 
rekrutacyjnego oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich 
potwierdzenia.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Płocka.
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§ 5. 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 N 8102/ILX/827 r
                                                 Rady Miasta Płocka

                                                            z  dnia  52 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIA

Świadomy/a  odpowiedzialności  karnej1 za  złożenie  fałszywego  oświadczenia,
oświadczam, że2:

              
1. Oboje jesteśmy rodzicami (opiekunami prawnymi) pracującymi/ studiującymi w 

trybie   dziennym.                  
                               

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

                             
                                                            …………………………………………………………….
                                                          (podpisy rodziców/opiekunów prawnych)

                                                                                                      
2. Dane przedszkole położone jest najbliżej miejsca zamieszkania/miejsca pracy 

rodzica (opiekuna prawnego) kandydata.
 

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

                                                                   
                                                                      ……………………………………………………………...

                                                              (podpis rodzica/opiekuna prawnego)            
            

                                                                                                      
3. Jestem rodzicem (opiekunem prawnym) ...............................................…

pracującym/studiującym w trybie dziennym.  (imię i nazwisko kandydata)

                                                                       …………………………………………………………
                                                                           (podpis rodzica/opiekuna prawnego)             

……………………………………………………………………..
(Miejscowość, data złożenia oświadczeń)

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 wypełnić właściwe oświadczenie, które dotyczy dziecka.
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