PROJEKT
UCHWAŁA NR …/…/16
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO
z dnia …………. 2016 r.
w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do placówek zapewniających
opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,
dla których organem prowadzącym jest powiat grajewski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, zm. poz. 1890), w związku z art. 20p ust. 1 pkt 3, ust. 3,
art. 20v i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz.
2156, zm. z 2016 r. poz. 35 i 64), uchwala się, co następuje:
§ 1.
Uchwała wskazuje kryteria wraz z przyznaną im liczbą punktów, brane pod uwagę na pierwszym etapie
postępowania rekrutacyjnego do placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest powiat
grajewski, zwanych dalej „internatami powiatu grajewskiego”, w tym kryteria określone przez powiat
grajewski oraz określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia określonych przez powiat grajewski
kryteriów.
§ 2.
1. Określa się kryteria powiatu grajewskiego brane pod uwagę na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do internatów powiatu grajewskiego, z uwzględnieniem zapewnienia jak
najpełniejszej realizacji potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych:
1) kandydat jest uczniem szkoły, przy której działa internat powiatu grajewskiego – kryterium
potwierdzane kopią legitymacji szkolnej lub zaświadczeniem dyrektora tej szkoły;
2) korzystanie z internatu powiatu grajewskiego przez rodzeństwo kandydata – kryterium
potwierdzane oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych kandydata;
3) uniemożliwiony codzienny dojazd kandydata do szkoły środkami komunikacji zbiorowej –
kryterium potwierdzane oświadczeniem rodziców/opiekunów prawnych kandydata, a w
przypadku kandydata pełnoletniego – uniemożliwiony dojazd kandydata w dniach zajęć do
szkoły środkami komunikacji zbiorowej – kryterium potwierdzane oświadczeniem kandydata;
4) rodzina kandydata/kandydat (w przypadku osoby pełnoletniej) objęta jest pomocą ośrodka
pomocy społecznej – kryterium potwierdzane zaświadczeniem wystawionym przez dany
ośrodek pomocy społecznej;
5) w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który kandydat ubiega się o przyjęcie do
internatu, kandydat został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej bądź
laureatem lub finalistą konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub
ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22
ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty – kryterium potwierdzane zaświadczeniem o uzyskaniu
tytułu laureata lub finalisty.
2. Przyznaje się każdemu kryterium branemu pod uwagę na pierwszym etapie postępowania
rekrutacyjnego do internatów powiatu grajewskiego punkty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszej uchwały.
3. Wniosek o przyjęcie do internatu powiatu grajewskiego składa się do dyrektora danego internatu.
Wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
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§ 4.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący
Rady Powiatu Grajewskiego
Stanisław Kossakowski

PROJEKT
Załącznik nr 1 do uchwały nr …/…/16
Rady Powiatu Grajewskiego z dnia ………. 2016 r.

Punkty przyznane kryteriom branym pod uwagę na pierwszym etapie rekrutacji do
internatów powiatu grajewskiego
Kryterium
I.

Liczba punktów

W przypadku kandydata niepełnoletniego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
Objęcie kandydata pieczą zastępczą
Kandydat jest uczniem szkoły, przy której działa internat powiatu grajewskiego
Korzystanie z internatu powiatu grajewskiego przez rodzeństwo kandydata
Uniemożliwiony codzienny dojazd kandydata do szkoły środkami komunikacji
zbiorowej
11. Rodzina kandydata objęta jest pomocą ośrodka pomocy społecznej
12. W roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który kandydat ubiega się o
przyjęcie do internatu, kandydat został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej bądź laureatem lub finalistą konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.
2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty

10
10
10
10
10
10
10
9
8
9
8
5

II. W przypadku kandydata pełnoletniego:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wielodzietność rodziny kandydata
Niepełnosprawność kandydata
Niepełnosprawność dziecka kandydata
Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę
Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata
Kandydat jest uczniem szkoły, przy której działa internat powiatu grajewskiego
Korzystanie z internatu powiatu grajewskiego przez rodzeństwo kandydata
Uniemożliwiony dojazd kandydata w dniach zajęć do szkoły środkami
komunikacji zbiorowej
9. Kandydat objęty jest pomocą ośrodka pomocy społecznej
10. W roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który kandydat ubiega się o
przyjęcie do internatu, kandydat został laureatem lub finalistą ogólnopolskiej
olimpiady przedmiotowej bądź laureatem lub finalistą konkursu
przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,
przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.
2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty

10
10
10
10
10
9
8
9
8
5

PROJEKT
Załącznik nr 2 do uchwały nr …/…/16
Rady Powiatu Grajewskiego z dnia ………. 2016 r.

Wniosek o przyjęcie do internatu
funkcjonującego w ramach ………………………………………………………………….……..
(nazwa zespołu szkół)

I. DANE KANDYDATA
1. Nazwisko

2. Imię

3. Drugie imię

4. Data urodzenia

5. Numer PESEL1

6. Miejsce urodzenia

7. Imię ojca

8. Imię matki

9. Miejsce zamieszkania

9a. Kod pocztowy

9b. Miejscowość

9c. Ulica

9d. Nr domu

9e. Numer lokalu

10. E-mail kandydata pełnoletniego (o ile posiada)

11. Nr telefonu kandydata pełnoletniego (o ile posiada)

II. DANE RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH KANDYDATA2
1. Nazwisko ojca/opiekuna prawnego

2. 2. Imię ojca/opiekuna prawnego

3. Miejsce zamieszkania
ojca/opiekuna prawnego

3a. Kod pocztowy

3b. Miejscowość

3c. Ulica

3d. Nr domu

3e. Numer lokalu

4. E-mail ojca/opiekuna prawnego (o ile posiada)
6. Nazwisko matki

5. Nr telefonu ojca/opiekuna prawnego (o ile posiada)

7. 7. Imię matki

8. Miejsce zamieszkania matki3

8a. Kod pocztowy

8b. Miejscowość

8c. Ulica

8d. Nr domu

8e. Numer lokalu

9. E-mail matki (o ile posiada)

10. Nr telefonu matki (o ile posiada)

W przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Część nie wypełniana przez kandydata pełnoletniego; niepotrzebne skreślić.
3
Wypełnić, jeśli inne niż miejsce zamieszkania ojca.
1
2
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Do wniosku załączam (podkreślić załączane):
oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata4,
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 5,
prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz
oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem5,
dokument poświadczający 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.)5,
kopia legitymacji szkolnej6 lub zaświadczenie dyrektora szkoły o przyjęciu do szkoły
kandydata/kontynuacji w szkole nauki przez kandydata,
oświadczenie o korzystaniu z internatu przez rodzeństwo kandydata,
oświadczenie o uniemożliwionym codziennym/na dane zajęcia dojeździe kandydata do szkoły
środkami komunikacji zbiorowej,
zaświadczenie ośrodka pomocy społecznej o korzystaniu kandydata/rodziny kandydata z pomocy
społecznej,
zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
lub konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty5,
inne: …………………………………………………………………………………………………………….
Pouczenie:
Oświadczenia załączane do wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej
treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta
zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

…………………………………………………….
(podpis kandydata pełnoletniego lub rodzica albo opiekuna
prawnego kandydata niepełnoletniego)

……………………………., dnia ………………….r.
(miejscowość)

(data)

Zgodnie z art. 20b pkt 1 ustawy o systemie oświaty rodzina wielodzietna to taka, która wychowuje troje i więcej dzieci.
Dokument składany w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie
z art. 76a §1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu. Dokument może być składany
także w postaci kopii poświadczanej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata.
6
Kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły, do której uczęszcza kandydat.
4
5

