
UCHWAŁA NR XXVIII/382/2017 

RADY MIEJSKIEJ W KOSZALINIE 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do Pałacu Młodzieży prowadzonego przez Gminę Miasto 

Koszalin, które będą brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby 

punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Na podstawie art. 144 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) 

Rada Miejska w Koszalinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Określa się kryteria obowiązujące na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Pałacu Mło-

dzieży prowadzonego przez Gminę Miasto Koszalin: 

1) kandydat był w ostatnich dwóch latach uczestnikiem zajęć stałych organizowanych w Pałacu Młodzieży;

2) rodzeństwo kandydata kontynuuje edukację w Pałacu Młodzieży;

3) kandydat wykazuje szczególne zdolności i zainteresowania kierunkowe;

4) kandydat poszukuje możliwości uzupełnienia wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów artystycznych

(dotyczy zajęć w pracowniach plastycznych, tanecznych, wokalnych i teatralnych) w celu przygotowania

się do egzaminów na studia wyższe oraz akademie artystyczne;

5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą społeczną.

2. Kryteria, o których mowa w ust. 1, mają jednakową wartość wynoszącą 1 pkt.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wskazanych w ust. 1 są odpowiednio: 

1) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) lub pełnoletniego kandydata wskazujące zajęcia, w których

uczestniczył w ostatnich dwóch latach;

2) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) wskazujące zajęcia, w których uczestniczy rodzeństwo kandy-

data;

3) zaświadczenie wychowawcy klasy, do której uczęszcza kandydat, określające zauważone zdolności i zain-

teresowania kierunkowe;

4) oświadczenie kandydata wskazujące kierunek przyszłych studiów wyższych;

5) zaświadczenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Koszalina.

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

twa Zachodniopomorskiego. 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

Krystyna Kościńska 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 marca 2017 r.

Poz. 1106
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