
Projekt  

UCHWAŁA Nr         /          / 2018 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

 z dnia  ………………roku.  

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.) oraz art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3, w związku z art. 29  

ust 2 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59  

z późn. zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Kryterium, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, branym pod uwagę w przypadku kandydata niepełnoletniego, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, przyznaje się liczbę punktów: 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów,  

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 punktów, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 punktów,  

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 punktów,  

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 punktów,  

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 punktów. 

2. Kryteriom, o których mowa a art. 145 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, branym pod uwagę w przypadku kandydata pełnoletniego, na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, 

prowadzonych przez Powiat Wągrowiecki, przyznaje się liczbę punktów: 

1) wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów, 

2) niepełnosprawność kandydata – 10 punktów, 

3) niepełnosprawność dziecka kandydata – 10 punktów, 

4) niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 10 

punktów, 

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 10 punktów. 

§ 2. Określa się kryteria, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb 

wychowanków oraz lokalnych potrzeb społecznych, brane pod uwagę na pierwszym etapie 

postępowania rekrutacyjnego do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie 



uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, prowadzonych  

przez Powiat Wągrowiecki i przyznaje się im następującą liczbę punktów: 

1. odległość od miejsca zamieszkania: 

a. do 50 km – 5 punktów, 

b. powyżej 50 km – 10 punktów, 

2. brak możliwości dojazdu lub dojazd uciążliwy – 5 punktów, 

3. korzystanie z placówki przez rodzeństwo kandydata – 5 punktów.   

§ 3. Za potwierdzenie spełnienia przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 2 uznaje 

się oświadczenia pełnoletniego kandydata bądź rodzica / prawnego opiekuna kandydata 

niepełnoletniego.  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego oraz dyrektorom 

placówek. 

§ 5. Uchwała wchodzi w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

      Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

       ____________________ 

         /Małgorzata Osuch/ 

  



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr         /        /            

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia……………….roku. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do placówek zapewniających opiekę  

i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,  

dla których organem prowadzącym jest Powiat Wągrowiecki 

 

Ustawa Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) artykułem 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 

w związku z art. 29 ust 2 pkt 1 nakłada na organ prowadzący obowiązek określenia liczby 

punktów każdemu kryterium postępowania rekrutacyjnego dla kandydata niepełnoletniego  

i pełnoletniego oraz określenia kryteriów zapewniających jak najpełniejszą realizację potrzeb 

wychowanków oraz lokalnych potrzeb społecznych, a także dokumentów niezbędnych  

do potwierdzenia tych kryteriów.  

Pojęcie „wielodzietność rodziny” zdefiniowano w art. 4 pkt 42 ustawy Prawo Oświatowe, w myśl 

którego określenie to należy rozumieć, jako rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.   

Niniejsza uchwała została poddana konsultacjom z uprawnionymi organizacjami pozarządowymi 

oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w formie zamieszczenia projektu aktu 

prawa miejscowego w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wagrowiec.pl), w zakładce: 

„Konsultacje aktów prawa miejscowego”. …………………………………………….  

Mając powyższe na uwadze podjęcie uchwały uważa się za zasadne.     

 

 
      Przewodnicząca 

Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

       ____________________ 

          /Małgorzata Osuch/ 
 

 

 


