RAPORT Z PRZEBIEGU KONSUI,TAOI Z MIESZXAfCAMI POWIATU GRAJEWSKIEGO

DzialaiQc na podstawie uchwaly n XIV l77ll5 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia
9 grudnia 2015 r. w sprawie okrealenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacii z mieszka6cami
Powiatu Grajewskie8o (Dz. U12. Woj. Podl. poz.4327), w dniach od 15 lutego 2016 r. do l marca
2016 r., na mocy uchwaty N 58/237176 ZarzAdu Powiatu Grajewskiego z dnia 10 lutego 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwaty Rady Powiatu Grajewskie8o w sprawie
okre(lenia kryteri6w w postqpowaniu rekrutacyjnym do placriwek zapewniajQcych opiekq

i

wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, dla
kt6rych organem prowadzqcym jest powiat grajewski przeprowadzono konsultacje
z mieszkahcami powiatu grajewskiego w celu poznania opinii, uwa8 i propozycji mieszkaic6w
powiatu grajewskiego w zakresie obejmujQcym okreilenie kryteri6w w postepowaniu
rekrutacyjnym do placdwek 2apewnaajEcych opieke a wychowanie uczniom w okresie pobierania
nauki poza miejscem stalego zamieszkania, dla kt6ryEh organem prowadzQcym jest powiat
grajewski, uietych w formie projektu uchwaly Rady Powiatu Grajewskiego. Konsultacje
przeprowadzono w formie pisemnego, w tym elektronicznego, zbierania uwa8, wedlug

formularza zglaszania uwag, dostepnego w formie elektronicznei na stronie Starostwa
Powiatowego w Graiewie iw Biuletynae lnformacii Publicznej oraz w formie paprerowej w Sekretariacie oraz wydziale Spraw Spolecznych Starostwa Powiatowego w Grajewie.

W w/w terminie przeprowadzania konsultacji nie wplynQl ani jeden formularz agiaszania
uwag do projektu uchwaty Rady Powiatu GrajewskieSo w sprawie okre(lenia kMeridw
w postQpowanau rekrutacyjnym do plac6wek zapewniajEcych opiekQ iwychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem stale8o zamieszkania, dla kt6rych organem
prowadzacym lest powiat grajewski. Nie odnotowano tei iadnych zapytai ustnych czy
telefonicznych.

Wobec powy2szego, opracowany przed konsultaciami projekt uchwaly Rady Powiatu
Grajewskiego w sprawie okrejlenia kMeri6w w postQpowaniu rekrutacyjnym do plac6wek
zapewniajQcych opiekq iwychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem staleSo
zamieszkania, dla kt6rych organem prowad2Qcym jest powiat Srajewski, w formie nie
zmienionej, w dniu sporzEdzenia i podpisania niniejszego raportu zostaie skierowany na
najbli2szA sesje Rady Powiatu Grajewskiego
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Vtgmuat
Zoroczniki do raportu:

- proiekt

uchwaty Rady Powiatu Grajewskiego

w

sprawie okreilenia kMeri6w

w postepowaniu rekrutacyjnym do plac6wek zapewniajQcych opieke iwychowanie uczniom
w okresie pobierania nauki poza miejscem state8o zamieszkania, dla kt6rych organem
prowadzacym jest powiat Brajewski po poprawkach z uwztlednieniem uwag mieszka6c6w
powiatu grajewskiego.

Grajewo, dnia

I

mar.a 2015 r.

(ws.0006.1.2016)

ucHwAt A NR .../.../16

MDY POWATU GRAJEWSKIEGO
z dnia ............. 2016 r.
w sprawie okre6lenia kryteri6w w postQpowaniu rekrutacyjnym do plac6wek zapewniajEcych
opieke i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem slalego zamieszkania,
dla kt6rych organem prowadzqcym jest powiat grajewski.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art.40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samozEdzie
powialowym {t. j. Oz. U. z 2015 t. poz. 1445, zn. poz.1890), w zwiEzku z a(. 20p ust. 1 pkt 3, ust. 3,
art. 20v i art. 201 pkt 1 uslawy z dnia 7 wze6nia 1991 r. o systemie oSwiaty (t. j. Dz. U.22015 t. poz.
2156,2n.22016 t. poz. 35 i 64), uchwala sig, co nastQpuje:

s

1,

Uchwala wskazuje krytetiawazz payztlanqin liczbq punkldw, brane pod uwagQ na pieMszym etapie
poslQpowania rekrutacyjnego do plac6wek zapewniajqcych opiekQ i wychowanie uczniom w okresie
pobierania nauki poza miejscem siaiego zamieszkania, dla ktdrych organem prowadzqcym jest po\,{ial
grajewski, zwanych dalej ,internatami powialu grajewskiego", w tym kryteria okreSlone pzez powial
grajewski oraz okreSla dokumenty niezbQdne do potwierdzenia okreslonych pzez powiat grajewski
kryteri6w.

1.

s2.
Okre6la sie kryteria powiatu grajewskiego brane pod uwagq na pieMszym etapie postQpowania
uwzglednieniem zapewnienia jak
rekrutacyjnego do internat6w powialu grajewskiego,

z

najpeinieiszej realizacii potzeb wychowanka oraz lokalnych potzeb spolecznych:
1) kandydat jest uczniem szkoly. pzy ktdrej dziala intemat powiatu graiewskiego
potwierdzane kopiE legitymacjiszkolnej lub za$wiadczeniem dyrektora leiszkoly;
2) kozyslanie z intematu powiatu grajewskiego pzez rodzeistwo kandydata

-

krytedum

-

kryterium

potwierdzane oSwiadczeniem rodzic6Mopiekunow prawnych kandydala;

3)

-

uniemoZliwiony codzienny dojazd kandydata do szkoiy srodkami komunikacji zbiorowej
w
kryterium potwierdzane oswladczeniem rodzic6w/opiekun6w prawnych kandydata,
pzypadku kandydala pelnoletniego uniemo2liwiony dojazd kandydata w dniach zajQi do

a

-

szkoly Srodkami komunikaclizbiorowej- kryterium polwierdzane oswiadczeniem kandydatai

4)

rodzina kandydata/kandydat (w pzypadku osoby peinoletniej) objqta jest pomocE oSrodka
pomocy spoiecznej
krytenum polwierdzane zaswiadczeniem wystawionym ptzez dany

-

osrodek pomocy spolecznej;

5) w roku szkolnym

popeedzajEcym rok szkolny, na kt6ry kandydat ubiega si9 o pzyjQcie do
intematu, kandydat zostal laureatem lub finalistq og6lnopolskiej olimpiady pzedmiotowej bqd2

laureatem

lub finalistq

konkursu pzedmiolowego

o

zasiQgu wojew6dzkim

lub

ponadwojew6dzkim, pzeprowadzonych zgodnie z pzepisami wydanymi na podslawie art. 22
ust. 2 pkt ustawy o systemie oswiaty - krylerium potwierdzane zaswiadczeniem o uzyskaniu
tytuiu laureata lub finalisty.
Ptzyzn4e siQ ka2demu kryterium branemu pod uwagQ na pierwszym etapie poslepowania
rekrutacyjnego do intemat6w powiatu grajewskiego punkty, zgodnie z zalacznikiem nr 1do

I

2.
3.

niniejszej uchwaly.
Wniosek o przyjqcie do internalu powiatu grajewskiego sklada siQ do dyrcktora danego intematu.
Wz6r wniosku stanowi zalEcznik nr 2 do niniejszej uchwaly.

s3.
Wykonanie uchwaly powieea siQ Zaz4dowi Powiatu.

PROJEKT

s1.

Uchwala wchodzi w 2ycie po uplywie 14 dni; dnia opubliko,xania w Dzienniku UzQdowym
Wojewodztwa Podlaskiego.

PEewodniczqcy
Rady Powiatu Grajewskiego

Starlslaw (ossakowski

opracowalar Jo anla Jalikowiak

ZalEcznik nr 1 do uchwaly
Rady Powialu Grajewskiego z

dnia

nr

/ ../16

2016t

PunKy pzyznane kfferiom branym pod uwagg na pierwszym etapie rekrutacji do
internat6w powiatu graiewskiego
Kryterium

l.

Liczba punkt6w

W przypadku kandydata niepelnoletniego:

1

L

10

NiepelnosprawnoSi jednego z rodzicdw kandydala

10

Niepelnosprawnosd obojga rodzicow kandydata

10

NiepelnosprawnoSc rodzeislwa kandydala
Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

︵Ｕ

8.

Niepelnosprawnosa kandydata

ハＵ

7

10

︵υ

2.
3.
4.
5.
6.

Wielodzietno6crodzinykandydata

Objecie kandydata pieczEzastQpcze
Kandydal iest uczniem szkoly, pzy kt6rej dziala inlemat powiatu grajewskiego
Kozystanie z intemalu powialu grajewskiego pzez rodzeistwo kandydata

10. Uniemozliwiony codzienny dojazd kandydata do szkoly srodkami komunikacji

9
8
9

zbiorowei

11. Rodzina kandydata objQla jesl pomocEosrodka pomocy spolecznej

8

12. W roku szkolnym popzedzajEcym rok szkolny, na kt6ry kandydat ubiega siQ o
pzyiQcie do intematu, kandydal zostal laurealem lub finalistE og6lnopolskiej
olimpiady pzedmiolowej bEd2 laureatem lub finalistq konkursu
pzedmiotowego o zasiegu wojew6dzkim lub ponadwojewodzkim,
pzeprowadzonych zgodnie z pzepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust.
2 pkt 8 ustawy o syslemie oswialy

ll.

W pzypadku kandydata pelnoletniego:
︵Ｕ

Wielodzietnosdrodzinykandydala

2.
3.
4.
5.
6.
7.

NiepelnosprawnoSi kandydata

10

NiepelnosprawnoSc dziecka kandydata

10

Niepelnosprawnosi innej osoby bliskie,, nad kt6lq kandydat splawuje opiekQ

10

L
9.

︵υ

1.

Samotne wychowywanie dziecka pzez kandydaia
Kandydat jesl uczniem szkoly, pey kt6rej dziala intemat powialu grajewskiego

9

Kozystanie z intematu powiatu grajewskiego pzez rodzeistwo kandydala

8

uniemozliwiony dojazd kandydata w dniach zajei do szkoly srodkami
komunikacii zbiorowei
Kand ydal objQty jest pomocqosrodka pomocy spolecznej

9

10. W roku szkolnym popzedzajqcym rok szkolny, na ktdry kandydat ubiega sig o
pzyjecie do intematu, kandydat zostal laureatem lub finalistq og6lnopolskiej
olimpiady peedmiolowej b4d2 laureatem lub finalistq konkursu
pzedmioto,,vego o zasiqgu wojew6dzkim lub ponadwoiew6dzkim,
pzeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 usl.
2 Dkt 8 uslawv o syslemre oSwialy

8
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Wniosek o ptzyjqcie do internatu
funkcionuj4cego w ramach
(nazwa zespolu szkou

L DANE KANDYDATA
L

2

Nazwisko

lm Q

5 Nume「 PESEL̀

4. Dala urodzenia

7 1mQolca

)

Drugie imiQ

6

ltliejsce u.odzenia

lmQ matki
ｈ︶
９

ａ
９

9. Miejsce zamieszkania

Kod pocaowy

ｅ
９

ｄ
９

9c. Ulica

Nrdomu

0. E-mai kandydata pelnoletniego

[riejscowosc

Numerlokalu

(o ile posiada)

11. Nrtelefonu kandydala pelnoetniego (o ile posiada)

II. DANE ROOZICoWOPIEKUN6W PMWNYCH KANDYDATA'

1

Nazwisko ojca/opiekuna prawnego

zamieszkania

2. lmie ojca/opiekuna prawnego

3. Miejsce
ojca/opiekuna prawnego

3a. Kod pocztowy

3b M elscowosc

3c. lJlica

3d Nrdomu

3e Nume「

5

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

Nr telefonu ojcropiekuna prawnego (o ile posiada)

7 1m e matk

6. Nazwisko matki

ｈ︶
８

ａ
８

8 Miosce Zam eszkan a matkp

Kod pocztowy

ｅ
８

ｄ
８

8c Uica

9 E ma mat日

Nrdomu

(。

lokalu

‖
e pOSbda)

!W przypadku braku numem PESEL―

M elsco、 vo

Nume「 lokalu

10. Nrtelefonu malki(o ie posiada)

sela numer paszpOm
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PROJEKT

Do v{niosku zalqczam (podkresli6 zalqczane}:
oSwiadczenie o wielodzielnoSci rodziny kandydalal,

-

-

oaeczenie o poteebie kszlalcenia specjalnego wydane ze wzglQdu na niepelnosprawnosd,
ozeczenie o niepelnosprawnosci lub o slopniu niepelnosprawnosci lub orzeczenie r6wnowa2ne w
rozumieniu przepis6w uslawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznejoraz
zalrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. U. z 2011 t. Nt 127 , poZ.721, z p62n. zm.)5,

prawomocny wyrok sEdu rodzinnego ozekajqcy rozw6d lub separacjg lub akt zgonu oraz
oswiadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu 2adnego dziecka
wsp6lnie z jego rodzicem5,
dokumenl poswiadczajqcy objecie dziecka pieczE zastepczq zgodnie z ustawq z dnia czeMca
201 1 r. o wspieraniu rodziny i syslemie pieczy zastQpczej (Dz. U. z 2015 t. poz.332, z p62n. zm.)5,

I

kopia legitymacji szkolnej6 lub zaswiadczenie dyrektora szkoly

o

ptzyjQciu

do

szkoly

kandydata/kontynuacji w szkole nauki pzez kandydata,
o6wiadczenie o kozystaniu z inlernatu pzez rodzehstwo kandydala,

-

o

uniemo2liwionym codziennym/na dane zajecia doje2dzie kandydata do szkoly
Srodkami komunikacji zbiorowej,
zaswiadczenie osrodka pomocy spolecznej o kotzystaniu kandydala/rodziny kandydata z pomocy

oSwiadczenie

spolecznej,

zaswiadczeniem o uzyskaniu tytulu laureata lub finalisty ogdlnopolskiej olimpiady pzedmiolowel
lub konkursu pzedmiolowego o zasiQgu wojew6dzkim lub ponadwojew6dzkim, pzeprowadzonych
zgodnie z pnepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oswiatys,

Pouczenie:
Oswiadczenia zalEczane do wniosku sklada siQ pod rygorem odpowiedzialno6ci karnej za skladanie
falszwvych zeznai. Skladajqcy oswiadczenie jest obowi4zany do zawarcia w nim klauzuli nastepujqc€i
tresci: ,Jestem Swiadomy odpowiedzialno6ci karnej za zlo2enie falszywego oswiadczenia". Klauzula ta
zastqpuje pouczenie organu o odpowiedzialno6ci karnej za skladanie falszywych zeznad.

(podpis kandydala pelnolehiego lub rodzica albo opiekuna

prawnego kandydata niepelnolehiego)

.., dnia ... ... ... ... ... ... ... r.
.

{mielscowosa)

l

(dala)

Zgodnie z arl.20b pkt 1 lstawy o syslemie oSwialy rodzina welodzielna to taka kt&a wychowuie tloje iwiecejdzieci.
Ookumenl skladany w orylinale, nolaialnie poswiadczonel kopii albo w poslaci uzqdowo po6wiadczonego zgodnie
z art. 76a S1 Kodeksu postppowania admmislracyjnego odplsu lub wyciqgu z dokumenlu ookument moze bya skladany
takze w poshci kopii poswiadczanej za zgodnosa z oryginalem przez rodzica kandydala lub pelnoletniego kandydala.
6
Kopia poswiadczona za zgodnosa z oryginalem ptzez dyrcktora szkoly, do kl6rel uczeszcza kandydal

5
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UZASADNIENIE

Koniecznosi okreslenia pzez powiat gra,ewski kryteri6w, z uwzglQdnienjem zapewnienia jak
najpelniejszej realizacji poleeb wychowanka oraz lokalnych potzeb spolecznych, branych pod uwagQ
na pierwszym etapie poslQpowania rekrulacyjnego do placdwek zapewnia,Ecych opieke iwychowanie
uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, dla ktdrych organem
prowadzqcym jest powiat grajewski, ze wskazaniem dokumentow potwierdzaj4cych te kryteria oraz
pzyznania wszystkim kryteriom punkt6w, wynika z nowelizacji ustawy z 7 wzesnia 1991 r. o syslemie
oswiaty (t. j. Dz. U. z 2015 t. poz.2156, z p62n zm.) w zakresie dolyczEcym rekrulacii do plac6wek
zapewniajEcych opiekQ iwychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego
zamieszkania.

Zgodnie z a(. 20p Ww ustawy o syslemie oswiaty, w odniesieniu do publicznych placowek
zapewniajEcych opieke iwychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego
zamieszkania, na pierwszym etapie poslQpowania rekrutacyjnego sq brane pod uwagg lqcznie kryleria,
okreslone w art. 20c ust. 2 i arl. 209 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oSwiaty, tj.:
1) w pzypadku kandydata niepelnoletniego:
a) wielodzielnose rodziny kandydata,
b) niepelnosprawnoSe kandydata,
c) niepelnosprawnose jednego z rodzic6w kandydata,
d) niepelnosprawnoSe obolga rodzic6w kandydata,
e) niepelnospramosd rodzeistwa kandydala,
samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
g) objqcie kandydata piecz4 zaslQpcz4
2) w ptzypadku kandydata pelnolelniegoi

0

a) wielodzietnoSd rodziny kandydala,
b) niepelnosprawnosi kandydata,

c)

niepelnosprawnose innej osoby bliskiej, nad kt6rE kandydat sprawuje opiekQ,

d) samotne wychowywanie dziecka pzez kandydata
ataz

3)

kryteria okreslone pnez oean prowadzqcy, z uwzglQdnieniem zapewnienia jak najpelniejszej
realizac,i potzeb wychowanka oraz lokalnych potzeb spolecznych.

Xazdemu z Mw kryteri6w organ prowadzqcy pzyznaje okreslonq liczbQ punkt6w, pzy czym
kryteia, o ktorych mowa w pkt
2 maj4 jednakowq waftosa, a ka2demu kryterium, o kt6rym mowa w
pkt 3, nie moze byi pzyznana liczba punkt6w wy2sza niz najni2sza liczba punkt6w pzyznana na jedno
z kryteri6w, o kt6rym mowa w pkt 1 i 2. Dodatkowo organ prowadzqcy okre6la dokumenty niezbedne do

1

potwierdzenia kryleri6w, o kt6rych mowa w pkt 3.

Zgodnie z art.20v wiw uslawy o systemie oswlaly, organ prowadzEcy placowkg zapewniajqcq
opiekg i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stalego zamieszkania, moze
okrc6lie wzdr wniosku o pzyjQcie do leiplacdwki.
Zgodnie z obowiqzujqcymi unormowaniami prawnymi, projekl uchwaly pzedlozono do konsultacji
z mieszkaicami powiatu grajewskiego.

