
 

 

UCHWAŁA NR XVI/155/20 

RADY POWIATU IŁAWSKIEGO 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do placówek oświatowo-wychowawczych oraz placówek 

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

zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Iławski 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 144 ust. 4, art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 29 

ust. 2 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 

rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Iławski:  

a) kandydat zdobył czołowe miejsce lub brał udział w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych 

formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia w placówce - 10 punktów, 

b) kandydat ma osiągnięcia w aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego (zwłaszcza 

w formie wolontariatu) - 10 punktów, 

c) rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikiem zajęć rozwijających zainteresowania lub rozwijających 

uzdolnienia w placówce - 5 punktów. 

§ 2. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określonych w § 1: 

a) kryterium określone w § 1 pkt a) dokumentuje się przedstawieniem do wglądu świadectw 

potwierdzających uczestnictwo lub dokumentów potwierdzających osiągnięte sukcesy (protokoły, 

publikacje, dyplomy, medale, puchary, itp.), 

b) kryterium określone w § 1 pkt b) dokumentuje się zaświadczeniem organizacji pozarządowej lub innego 

podmiotu, przy czym zamiast oryginału zaświadczenia może być przedstawiona jego kopia, 

c) kryterium określone w § 1 pkt c) dokumentuje się oświadczeniem. 

§ 3. 1. Określa się kryteria wraz z liczbą punktów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do 

prowadzonych przez Powiat Iławski placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania: 

a) uczęszczanie do szkoły, której organem prowadzącym jest Powiat Iławski - 10 punktów, 

b) odległość od miejsca zamieszkania do szkoły: do 20 km - 0 punktów, od 21-40 km - 5 punktów, od 41 km 

i więcej - 10 punktów, 

c) korzystanie z internatu przez rodzeństwo kandydata - 5 punktów. 
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2. Przyznaje się po 10 punktów kryteriom określonym w art. 131 ust. 2 (w przypadku kandydata 

niepełnoletniego) i art. 135 ust. 6 pkt 2 (w przypadku kandydata pełnoletniego) ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. Prawo oświatowe. 

§ 4. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów określonych w § 3 ust. 1: 

a) kryterium określone w § 3 ust. 1 pkt a) dokumentuje się zaświadczeniem o uczęszczaniu do szkoły lub 

oświadczeniem o wyborze szkoły w przypadku kandydata rozpoczynającego naukę w klasie I, 

b) kryterium określone w § 3 ust. 1 pkt b) dokumentuje się oświadczeniem, 

c) kryterium określone w § 3 ust. 1 pkt c) dokumentuje się oświadczeniem. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Iławskiego. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Powiatu 

Marek Borkowski 
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