
UCHWAŁA NR 4/02/2020  
Stowarzyszenia Mieszkańców Płotów i Zagórza  

z dnia 26 lutego 2020 r.  
w sprawie określenia kryteriów postępowania rekrutacyjnego do Niepublicznego Przedszkola  

w Zespole Edukacyjnym w Płotach 
 

Na podstawie art. 131 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r.poz.59) uchwala się, co następuje:  
 
§ 1. Określa się kryteria na etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie Mieszkańców 
Płotów i Zagórza, liczbę punktów za spełnianie każdego kryterium oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.  
 
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:  
 
1) rodzicach – należy przez to rozumieć także opiekunów prawnych dziecka;  
 
2) przedszkolu – należy przez to rozumieć Niepubliczne Przedszkole 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.  
 
§ 3. Podczas postępowania rekrutacyjnego do przedszkola określa się następujące kryteria i ich spełnienie. 
 
1) dziecko obojga rodziców pracujących, uczących się w trybie dziennym, prowadzących gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie 
wychowującego dziecko;  
 
2) dziecko jednego rodzica pracującego, uczącego się w trybie dziennym, prowadzącego gospodarstwo rolne lub działalność 
gospodarczą. Kryterium stosuje się do rodziców wspólnie wychowujących dziecko;  
 
3) dziecko posiadające rodzeństwo:  

a) kontynuujące edukację przedszkolną w przedszkolu w Zespole Edukacyjnym w Płotach w roku szkolnym, na który 
prowadzona jest rekrutacja, albo  

b)  kontynuujące edukację w szkole w Zespole Edukacyjnym w Płotach, do którego należy przedszkole wskazane we wniosku w 
roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja;  

4) dziecko posiadające rodzeństwo wspólnie ubiegające się o przyjęcie do przedszkola w ZE w Plotach w roku szkolnym, na który 
prowadzona jest rekrutacja; 
 
§ 4. 1. Spełnianie kryteriów, o których mowa w §3 potwierdza się oświadczeniami złożonymi pod rygorem odpowiedzialności karnej 
(odpowiednio: o zatrudnieniu lub o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej; o pobieraniu nauki w trybie dziennym, 
czy o prowadzeniu gospodarstwa rolnego).  
 
2. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności 
karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 
3. W przypadku nieprzedłożenia ww. oświadczeń świadczących o spełnieniu kryteriów komisja, rozpatrując wniosek, nie uwzględni 
danego kryterium.  
 
§ 5.1.We wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola, rodzic zobowiązany jest zaznaczyć czy dziecko: 

1) jest poddawane obowiązkowi szczepień ochronnych z godnie z kalendarzem szczepień, jeżeli tak należy potwierdzić  
to oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej, zawierającym klauzulę o treści: Jestem świadomy 
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia; 

2) ma stwierdzoną alergię pokarmową, jeżeli tak, to należy do wniosku załączyć zaświadczenie od lekarza specjalisty  
o stwierdzonej u dziecka alergii pokarmowej; 

 
2. W przypadku nieprzedłożenia ww. dokumentów potwierdzających dane pkt 1) i 2) komisja nie będzie rozpatrywała wniosku lub 
rozpatrując wniosek, nie uwzględni schorzenia. 
 
§ 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 


