
UCHWAŁA NR XIV/123/2019
RADY POWIATU RACIBORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia 
rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-

wychowawczych prowadzonych przez Powiat Raciborski, liczby punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 144 ust. 4 i art. 161 ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.)

RADA POWIATU RACIBORSKIEGO
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego:

1) na zajęcia gimnastyki korekcyjnej, rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane 
w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, liczba punktów możliwych do uzyskania za 
poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, stanowiące 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,

2) na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Młodzieżowym Domu 
Kultury w Raciborzu, liczbę punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty 
niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Raciborskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady

Adam Wajda

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 stycznia 2020 r.

Poz. 271



       
 
 

  

         Załącznik nr 1 

         do Uchwały Nr XIV/123/2019 

         Rady Powiatu Raciborskiego 

         z dnia 19 grudnia 2019r. 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej, rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane 

w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, liczba punktów możliwych do uzyskania  

za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

I. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Raciborzu, liczba punktów 

możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia 

tych kryteriów 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

 

 

1. 

Posiadanie przez kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego zaświadczenia 

lekarskiego o stwierdzeniu wady postawy  

 

20 

 

Zaświadczenie lekarskie o 

stwierdzeniu wady postawy 

 

 

2. 

Uczestnictwo rodzeństwa kandydata 

zamieszkałego na terenie powiatu 

raciborskiego na zajęciach prowadzonych w 

placówce 

 

15 

 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

3. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego na zajęcia 

gimnastyki korekcyjnej w innej placówce 

 

5 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

4. 

 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego poza 

terenem powiatu raciborskiego do szkół 

funkcjonujących na terenie powiatu 

raciborskiego  

 

2 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

5. Kandydat zamieszkały poza terenem  powiatu 

raciborskiego 

1 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

II. Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające 

zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym 

w Raciborzu, liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria oraz dokumenty 

niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

 

 

1. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego na zajęcia 

o podobnym charakterze w innej placówce 

 

20 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 
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2. 

Wykazywanie  zainteresowań i uzdolnień 

kierunkowych kandydata zamieszkałego na 

terenie powiatu raciborskiego 

 

15 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

 

3. 

Posiadanie przez kandydata zamieszkałego 

na terenie powiatu raciborskiego znaczących 

osiągnięć kierunkowych 

 

5 

Poświadczone za zgodność z 

oryginałem kserokopie dyplomów 

potwierdzających osiągnięcia 

 

4. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego poza 

terenem powiatu raciborskiego do szkół 

funkcjonujących na terenie powiatu 

raciborskiego 

2 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

5. 

Kandydat zamieszkały poza terenem  

powiatu raciborskiego 

 

1 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 
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         Załącznik nr 2   

         do Uchwały Nr XIV/123/2019 

         Rady Powiatu Raciborskiego 

         z dnia 19 grudnia 2019r. 

 

Kryteria brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego  

na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane  

w Młodzieżowym Domu Kultury w Raciborzu,  

liczba punktów możliwych do uzyskania za poszczególne kryteria  

oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów 

 

 

 

 

Lp. 

 

 

Kryterium 

 

Liczba 

punktów 

 

Dokument potwierdzający spełnienie 

kryterium 

 

 

 

1. 

 

Kontynuowanie przez kandydata 

zamieszkałego na terenie powiatu 

raciborskiego zajęć w placówce 

oświatowo-wychowawczej  

 

 

5 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

prawnych opiekunów o uczestnictwie  

w zajęciach w placówce oświatowo-

wychowawczej w roku szkolnym 

poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne 

2. Kandydat jest mieszkańcem powiatu 

raciborskiego 

4 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

 

 

3. 

 

Kontynuowanie przez kandydata 

zamieszkałego poza terenem powiatu 

raciborskiego zajęć w placówce 

oświatowo-wychowawczej  

 

 

3 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

prawnych opiekunów o uczestnictwie  

w zajęciach w placówce oświatowo-

wychowawczej w roku szkolnym 

poprzedzającym postępowanie 

rekrutacyjne 

 

4. 

Uczęszczanie kandydata zamieszkałego 

poza terenem powiatu raciborskiego do 

szkół funkcjonujących na terenie powiatu 

raciborskiego 

 

2 

 

Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 

5. Kandydat zamieszkały poza terenem  

powiatu raciborskiego 

1 Oświadczenie kandydata/rodziców/ 

opiekunów prawnych 
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