Zarządzenie Nr 3342/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2017r.

w sprawie uzgodnienia z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock terminów postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2017/18,
w tym terminów składania dokumentów.
Na podstawie art. 153 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59 i 949) zarządza się, co następuje:
§1
Uzgadnia się z dyrektorami placówek oświatowo-wychowawczych terminy postępowania
rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów, określone w załączniku do niniejszego
zarządzenia.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom placówek oświatowo-wychowawczych,
dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Płock.
§3
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Edukacji
i Kultury Urzędu Miasta Płocka.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 3342/2017
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 14 czerwca 2017r.
W postępowaniu rekrutacyjnym na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające
uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych
przez Gminę Miasto Płock w roku szkolnym 2017/18 ustala się następujące terminy:
1.

Składanie deklaracji o kontynuowaniu udziału w zajęciach organizowanych przez
placówkę: 19 - 25 czerwca 2017 r.

2.

Rekrutacja na wolne miejsca
26 czerwca - 18 sierpnia 2017 r.

na

zajęcia

organizowane

w

placówce:

3.

Składanie wniosków
potwierdzającymi:

na

wybrane

zajęcia

z

dokumentami

o

przyjęcie

wraz

1) spełnianie kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe:
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą
2) spełnianie kryteriów organu prowadzącego określonych Uchwałą Nr 554/XXXII/2017
Rady Miasta Płocka z dnia 30 maja 2017 roku:
a) kandydat ma zainteresowania i uzdolnienia artystyczne lub sportowe, które może
rozwijać w placówce
b) kandydat ma osiągnięcia w zakresie zajęć, w których chce uczestniczyć w placówce
c) rodzeństwo kandydata uczęszcza na zajęcia w danej placówce
26 czerwca - 16 sierpnia 2017 r.
4.

Weryfikacja wniosków wraz ze złożonymi dokumentami od 17 sierpnia do godz. 12.00
18 sierpnia 2017 r.

5.

Wywieszenie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w siedzibie
placówki: 18 sierpnia 2017 r. o godz. 14.00.

6.

Postępowanie uzupełniające, w przypadku wolnych miejsc, rozpocznie się 21 sierpnia
2017 r. i powinno zakończyć się do 31 sierpnia 2017 r.

7.

W przypadku wolnych miejsc w grupach dyrektor placówki może podjąć decyzję
o przyjęciu kandydata w trakcie roku szkolnego.

