
 

 

UCHWAŁA NR VI/59/2019 

RADY POWIATU SZAMOTULSKIEGO 

z dnia 30 maja 2019 r. 

w sprawie określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych 

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

stałego zamieszkania prowadzonych przez Powiat Szamotulski oraz dokumentów niezbędnych do 

potwierdzenia tych kryteriów 

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.), Rada Powiatu Szamotulskiego uchwala co 

następuje: 

§ 1. 1. Ustala się kryteria, wraz z liczbą punktów, obowiązujące na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania 

nauki poza miejscem zamieszkania prowadzonych przez Powiat Szamotulski oraz dokumentów niezbędnych 

do potwierdzenia tych kryteriów: 

Lp. Kryterium 
Liczba 

punktów 

Dokumenty niezbędne do potwierdzenia 

kryteriów 

1. 

Kandydat jest uczniem oddziału mistrzostwa 

sportowego, oddziału sportowego w szkołach 

prowadzonych przez Powiat Szamotulski 

1 
Poświadczenie Dyrektora o przyjęciu lub 

uczęszczaniu do szkoły 

2. 

Trudny dojazd do szkoły, duża odległość 

miejsca zamieszkania od szkoły lub brak 

publicznych środków komunikacji 

uniemożliwiający codzienny dojazd do szkoły 

1 
Wyjaśnienie/uzasadnienie dołączone  

do wniosku 

3. 
Rodzeństwo kandydata mieszka w bursie/ 

internacie  
1 

Oświadczenie o zamieszkaniu rodzeństwa 

w bursie/ internacie 

4. 
Kandydat mieszka na terenie powiatu 

szamotulskiego 
1 

Oświadczenie rodzica kandydata  

o miejscu zamieszkania 

5. 
Kandydat rozpoczyna naukę w klasie I szkoły 

ponadpodstawowej /ponadgimnazjalnej 
1 

Poświadczenie Dyrektora szkoły  

o rozpoczynaniu nauki w klasie I szkoły 

ponadpodstawowej /ponadgimnazjalnej 

2. Dla kryteriów określonych w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy ustala się wysokość jednego punktu za 

każde spełnione kryterium. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/87/2016 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających 

opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania prowadzonych 

przez Powiat Szamotulski oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Szamotulskiego oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Nr 1 w Szamotułach, Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Szamotułach i Dyrektorowi Zespołu Szkół 

Nr 1 we Wronkach.  

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

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady 

(-) Radosław Łanoszka 
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