
      Załącznik do Zarządzenia    

      Nr 263/2019 
      Prezydenta Miasta Płocka 
      z dnia 31 stycznia 2019 roku 
 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym do 

oddziału dwujęzycznego klasy VII w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku na rok szkolny 2019/2020. 
 

Postępowanie rekrutacyjne 

Rodzaj czynności termin od termin do 

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie  

do oddziału dwujęzycznego klasy VII: 

• wypełniają wniosek, który można pobrać ze 

strony internetowej szkoły www.sp3plock.pl 

• wydrukowany i podpisany przez rodziców 

wniosek składają w sekretariacie szkoły  

ul. Kossobudzkiego 7. 

W przypadku spełniania przez Kandydata 

kryteriów ustawowych¹ do wniosku  są 

dołączone dokumenty, które je potwierdzają. 

 

15.05.2019 r. 

godz. 9.00 

30.05.2019 r.  

godz. 13.00 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu 

predyspozycji językowych w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 

im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku. 

 

7.06.2019 r. godz. 9.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 

14.06.2019 r. godz. 13.00 

Wszyscy Kandydaci składają kserokopię 

świadectwa promocyjnego do klasy VII  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela 

Makuszyńskiego w Płocku. 

 

 

21.06.2019 r. 

godz.9.00 

 

25.06.2019 r. 

godz.15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i 

niezakwalifikowanych. 

 

26.06.2019 r. godz. 12.00 

Potwierdzenie przez rodziców kandydata  woli 

uczęszczania do oddziału dwujęzycznego 

poprzez złożenie oryginału świadectwa 

promocyjnego do klasy VII. 

 

26.06.2019 r. 

godz.12.00 

28.06.2019 r. 

godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

przyjętych i nieprzyjętych. 

 

1.07.2019 r. godz. 12.00 



Opublikowanie na stronie internetowej szkoły 

www.sp3plock.pl wykazu wolnych miejsc. 

 

30.07.2019 r. od godz. 9.00 

Kandydaci, ubiegający  się o przyjęcie  

do oddziału dwujęzycznego klasy VII: 

• wypełniają wniosek, który można pobrać ze 

strony internetowej szkoły www.sp3plock.pl 

• wydrukowany i podpisany przez rodziców 

wniosek składają w sekretariacie szkoły  

ul. Kossobudzkiego 7. 

W przypadku spełniania przez Kandydata 

kryteriów ustawowych¹ do wniosku  są dołączone 

dokumenty, które je potwierdzają. 

 

 

 

 

30.07.2019 r. 

od godz. 9.00 

 

 

 

30.07.2019 r. 

do godz.15.00 

Kandydaci przystępują do sprawdzianu 

predyspozycji językowych w Szkole 

Podstawowej z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 3 

im. Kornela Makuszyńskiego w Płocku. 

 

31.07.2019 r. 

od godz. 9.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów, 

którzy uzyskali pozytywny wynik 

sprawdzianu predyspozycji językowych. 

 

 

1.08.2019 r. godz. 9.00 

Wszyscy Kandydaci składają kserokopię 

świadectwa promocyjnego do klasy VII  

w Szkole Podstawowej z Oddziałami 

Dwujęzycznymi nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego 

w Płocku. 

 

1.08.2019 r. 

od godz. 9.00 

1.08.2019 r. 

do godz. 15.00 

Podanie do publicznej wiadomości przez 

komisję rekrutacyjną listy kandydatów 

zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. 

 

 

 

2.08.2019 r. godz. 12.00 

Procedura odwoławcza 

 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej  

z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia 

odmowy przyjęcia kandydata do oddziału 

dwujęzycznego klasy VII.  

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej. 

 

od 1.07.2019 r. od godz. 12.00 

Postępowanie uzupełniające 

 



Procedura odwoławcza 

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej 

wiadomości listy kandydatów przyjętych i 

kandydatów nieprzyjętych rodzic kandydata 

może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z 

wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy 

przyjęcia kandydata do oddziału dwujęzycznego 

kl. VII. 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania 

uzasadnienia rodzic kandydata może wnieść do 

dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia 

komisji rekrutacyjnej 

 

od 2.08.2019 r. od godz. 12.00 

 

Opublikowanie na stronie internetowej szkoły 

www.sp3plock.pl 

wykazu wolnych miejsc. 

 

31 sierpnia 2019 r. godz. 9.00 

 

1 Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów ustawowych są: 

1) wielodzietność rodziny kandydata – oświadczenie rodzica o wielodzietności 

rodziny kandydata; 

2) niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców 

kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – kopia orzeczenia o potrzebie 

kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia 

o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia 

równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.); 

3) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – kopia prawomocnego wyroku 

sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz 

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego 

dziecka wspólnie z jego rodzicem; 

4) objęcie kandydata pieczą zastępczą – kopia dokumentu poświadczającego 

objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. 

zm.). 

 


