
 

 

UCHWAŁA NR XXII/590/20 

RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA 

z dnia 30 kwietnia 2020 r. 

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

do internatów zorganizowanych w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Wrocław, 

liczby punktów za te kryteria oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów 

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815) oraz art. 107 ust. 4 i art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia  

2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.1)), Rada Miejska Wrocławia uchwala,  

co następuje: 

§ 1. Określa się liczbę punktów za kryteria o których mowa w art. 131 ust. 2 oraz art. 135 ust. 6 pkt 2 ustawy 

- Prawo oświatowe, obowiązujących na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Wrocław, w przypadku większej liczby uczniów 

ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba miejsc w internacie, zwanych dalej „internatami”: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty, 

b) niepełnosprawność kandydata - 3 punkty, 

c) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 3 punkty, 

d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 3 punkty, 

e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 3 punkty, 

f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 3 punkty, 

g) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 3 punkty; 

2) w przypadku kandydata pełnoletniego: 

a) wielodzietność rodziny kandydata - 3 punkty, 

b) niepełnosprawność kandydata - 3 punkty, 

c) niepełnosprawność dziecka kandydata - 3 punkty, 

d) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę - 3 punkty, 
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e) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 3 punkty. 

§ 2. 1. Określa się kryteria naboru oraz przyznaje się liczbę punktów za kryteria naboru obowiązujące  

na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów prowadzonych przez Miasto Wrocław 

w przypadku większej liczby uczniów ubiegających się o przyjęcie do internatu niż liczba miejsc w internacie: 

1) przyjęcie kandydata do oddziału mistrzostwa sportowego w szkole, której organem prowadzącym jest Miasto 

Wrocław – 3 punkty; 

2) przyjęcie kandydata do oddziału sportowego w szkole, której organem prowadzącym jest Miasto Wrocław – 

2 punkty; 

3) przyjęcie kandydata do szkoły, której organem prowadzącym jest Miasto Wrocław – 1 punkt; 

4) uzyskanie wysokiego wyniku próby sprawności fizycznej, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych  

lub sprawdzianu kompetencji językowych: 

a) wynik 1 i 2 wśród kandydatów do danego oddziału – 3 punkty, 

b) wynik 3 i 4 wśród kandydatów do danego oddziału – 2 punkty, 

c) wynik 5 i 6 wśród kandydatów do danego oddziału – 1 punkt; 

5) w przypadku braku bezpośredniego połączenia komunikacyjnego między miejscowością zamieszkania 

ucznia a Wrocławiem – 1 punkt; 

6) ubieganie się przez kandydata o przyjęcie do internatu, w którym mieszka rodzeństwo rodzone, przyrodnie 

lub przybrane kandydata – 1 punkt; 

7) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie 

do internatu, świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa szkolnego z wyróżnieniem – 2 punkty; 

8) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie 

do internatu, tytułu laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej, laureata konkursu przedmiotowego 

o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi  

na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 1481, 1818 i 2197) - 3 punkty (w przypadku uzyskania przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia 

punkty nie kumulują się); 

9) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie 

do internatu, tytułu finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub konkursu wiedzy artystycznej 

o zasięgu co najmniej wojewódzkim - 2 punkty (w przypadku uzyskania przez kandydata więcej niż jednego 

osiągnięcia punkty nie kumulują się); 

10) zajęcie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie  

do internatu, miejsca od 1 do 5 indywidualnie lub grupowo w centralnych zawodach sportowych 

organizowanych przez polski związek sportowy lub międzynarodowy związek sportowy właściwy  

dla danego sportu - 3 punkty (w przypadku uzyskania przez kandydata więcej niż jednego osiągnięcia punkty 

nie kumulują się); 

11) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie 

do internatu co najmniej II klasy sportowej w swojej dyscyplinie sportu - 3 punkty; 

12) uzyskanie przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie 

do internatu, stypendium związanego z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i kultury, otrzymanego  

od organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendia - 2 punkty. 

2. Dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów, o których mowa ust. 1, są: 

1) w przypadku kryterium określonego w ust. 1 pkt 1-3 - zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły 

we Wrocławiu lub osobę przez niego upoważnioną, o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia w danej 

szkole w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do internatu; 

2) w przypadku kryterium określonego w ust. 1 pkt 4 - zaświadczenie komisji rekrutacyjnej; 
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3) w przypadku kryterium określonego w ust. 1 pkt 5 i 6 - oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna)  

lub pełnoletniego kandydata; 

4) w przypadku kryterium określonego w ust. 1 pkt 7 - kopia świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa 

szkolnego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego 

kandydata; 

5) w przypadku kryterium określonego w ust. 1 pkt 8-12 - kopia dokumentu potwierdzającego spełnianie 

warunku, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego 

kandydata. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia: 

J. Charłampowicz 
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