UCHWAŁA NR 727/XLI/2018
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów
rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock,
określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich
potwierdzenia
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 i poz. 2232), art. 29 ust. 2 pkt 1 i art. 133 ust. 2 i 3 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 (j.t. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1523) Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy
I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje
wolnymi miejscami.
2. W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria, którym przyznaje się określoną
liczbę punktów:
1) Rodzeństwo dziecka ubiegającego się o przyjęcie do wybranej szkoły podstawowej kontynuuje edukację
w tej szkole – 16 pkt;
2) Dziadkowie, przez których odbierane będzie dziecko po zajęciach, zamieszkują w obwodzie danej szkoły –
8 pkt;
3) Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie danej szkoły – 4 pkt.
§ 2. 1. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są odpowiednio:
1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zamieszkaniu dziadków kandydata w obwodzie danej
szkoły;
2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych)
w obwodzie danej szkoły.
2. Wzór oświadczeń niezbędnych do potwierdzania kryteriów wymienionych w ust. 1 określa załącznik do
niniejszej uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miasta Płocka Nr 517/XXX/2017 z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie
określenia, dla dzieci zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej, kryteriów rekrutacji do
klas I publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Płock, określenia liczby punktów
za każde z tych kryteriów oraz 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 Nr 727/XLI/2018
Rady Miasta Płocka
z dnia 25 stycznia 2018 r.

OŚWIADCZENIA

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

1. Miejsce zamieszkania dziadków kandydata znajduje się w obwodzie wybranej Szkoły Podstawowej

nr …..... w Płocku.

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

2. Miejsce pracy jednego z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata znajduje się w obwodzie Szkoły

Podstawowej nr …… w Płocku.

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

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.
1

2

Należy wypełnić właściwe oświadczenie, które dotyczy dziecka.
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