
UCHWAŁA NR 5/02/2020   
Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza  

z dnia 26 lutego 2020 r.  
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

w Zespole Edukacyjnym w Płotach 
 
Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Statutu Zespołu Edukacyjnego 
w Płotach uchwala się, co następuje: 
 
§ 1. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
1) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka;  
2) szkole – należy przez to rozumieć Niepubliczną Szkołę Podstawową w Zespole Edukacyjnym w Płotach prowadzonym przez 
Stowarzyszenie Mieszkańców Płotów i Zagórza;  
3) Zespole Edukacyjnym (dalej ZE) – należy przez to rozumieć zespół, w skład którego wchodzi niepubliczne przedszkole  
i niepubliczna szkoła podstawowa.  
 
§ 2.1.Szkoła w ZE jest szkołą niepubliczną na prawach szkoły publicznej i nie ma ustalonego obwodu. 
 2. Do klasy pierwszej przyjmowane są:  

1) dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym; 
2) dzieci 6 letnie (urodzone w roku 201) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego 

w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole. 
3. Dziecko, które realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu w ZE w Płotach, na wniosek rodziców, jest  
przyjmowane do klasy I szkoły w ZE, bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. 
 
§ 3. Zasady przyjęć do szkoły w ZE w Płotach 

1. Do szkoły kandydaci przyjmowani są na wniosek rodziców. 
2. Do szkoły przyjmowane są dzieci poddawane obowiązkowi szczepień ochronnych, zgodnie z kalendarzem szczepień: 

1)  Fakt poddawania dziecka szczepieniom ochronnym należy zaznaczyć w składanym wniosku wraz z oświadczeniem  
2) o szczepieniu dziecka pod rygorem odpowiedzialności karnej*. 
3) W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających komisja nie będzie w ogóle rozpatrywała wniosku. 

3. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, 
a datą zakończenia tego etapu. Data złożenia wniosku, w przypadku ograniczonej liczby miejsc,  może mieć wpływ na 
przyjęcie dziecka. 

 
§ 4.1. W przypadku gdy liczba kandydatów do szkoły jest większa od liczby wolnych miejsc prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne.  
2. Podczas postępowania rekrutacyjnego do szkoły w ZE określa się następujące kryteria: 

1) W szkole obowiązek szkolny realizuje rodzeństwo kandydata ; 
2) Rodzice kandydata pracują w ZE; 
3) Dziecko uczęszczało do przedszkola w gminie gdzie znajduje się ZE; 
4) Dziecko posiada rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do szkoły; 
5) Wybranie naszej szkoły jako priorytet; 

 
3. Spełnianie kryteriów, o których mowa w ust.2:  

1) Kryterium, punktu 2) potwierdza się oświadczeniem rodziców złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej* 
(przypadku nieprzedłożenia oświadczeń komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględni danego kryterium). 

2) kryterium punktów 1) 3) 4) 5), które jest spełnione wpisujemy TAK, nie jest spełnione – NIE, Lub ODMAWIAM**. 
 
§ 5. Zasady przyjęć dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność: 

1) kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap 
edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie tylko do oddziału ogólnodostępnego;  

2) do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny;  
3) decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu  

na niepełnosprawność, do oddziału ogólnodostępnego podejmuje dyrektor ZE. 
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Zespołu Edukacyjnego w Płotach . 
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podpisania. 

Prezes Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza  
 

       ( - ) 
 

Leszek Nojszewski 
 

*składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe);  
** dla kryterium, które jest spełnione należy wpisać TAK, które nie jest spełnione należy wpisać NIE. Wpisanie odpowiedzi odmawiam oznacza, że 

rodzice odmawiają podania informacji, co będzie skutkowało uwzględnieniem danego kryterium przy obliczaniu punktów . 


