
UCHWAŁA NR VI/175/19
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego na wolne miejsca w internatach funkcjonujących przy szkołach prowadzonych 
przez Miasto Szczecin, przyznania im określonej liczby punktów oraz określenia niezbędnych 
dokumentów potwierdzających ich spełnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w związku z art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 
art. 145 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 i art. 153 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 996, poz. 1000, poz. 1290, poz. 1669, poz. 2245), Rada Miasta Szczecin 
uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące kryteria obowiązujące w pierwszym etapie postępowania 
rekrutacyjnego do publicznych internatów funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto 
Szczecin oraz przyznaje się im następującą liczbę punktów:

1) kandydat, w roku szkolnym, na który ubiega się o przyjęcie do internatu będzie uczniem klasy 
pierwszej szkoły prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin – 6 pkt.;

2) kandydat, w roku szkolnym, na który ubiega się o przyjęcie do internatu będzie uczniem klasy 
drugiej lub kolejnej szkoły prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin – 4 pkt.;

3) odległość od miejsca zamieszkania kandydata do miejsca lokalizacji budynku szkoły 
w Szczecinie, w której kandydat realizuje lub będzie realizował obowiązek szkolny lub obowiązek 
nauki, jest większa niż 30 km – 3 pkt.;

4) rodzeństwo kandydata mieszka w tym samym internacie, do którego o przyjęcie ubiega się 
kandydat – 1 pkt.;

5) kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie do 
internatu, uzyskał tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub 
konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych 
zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. 
o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, poz. 1560, poz. 1669, poz. 2245) – 5 pkt.;

6) kandydat w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie do 
internatu, uzyskał szkolne świadectwo promocyjne z wyróżnieniem lub świadectwo ukończenia 
szkoły z wyróżnieniem – 4 pkt.;

7) kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie do 
internatu uzyskał na świadectwie szkolnym promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły 
ocenę klasyfikacyjną zachowania bardzo dobrą lub wyższą – 3 pkt.;

8) kandydat, w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, na który ubiega się o przyjęcie do 
internatu, uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 
szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, wymienione na świadectwie szkolnym 
promocyjnym lub świadectwie ukończenia szkoły – 1 pkt.

§ 2. Kryteriom obowiązującym w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów 
funkcjonujących przy szkołach prowadzonych przez Miasto Szczecin, określonym 
w art. 131 ust. 2 pkt. 1 -7 i art. 135 ust. 6 pkt 2 lit. a-e w związku z art. 145 ust. 1 pkt. 1-2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, przyznaje się jednakową wartość – po 6 punktów.

§ 3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów określonych w § 1 są odpowiednio:
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1) w przypadku kryteriów określonych w pkt. 1 i 2 – zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora 
szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, o przyjęciu do szkoły lub kontynuacji kształcenia 
w danej szkole w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne do 
internatu;

2) w przypadku kryterium określonego w pkt. 3 – oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub 
pełnoletniego kandydata zawarte we wniosku o przyjecie do internatu;

3) w przypadku kryterium określonego w pkt. 4 oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub 
pełnoletniego kandydata;

4) w przypadku kryterium określonego w pkt. 5 kserokopia dyplomu lub zaświadczenia, 
potwierdzającego uzyskanie przez kandydata tytułu laureata lub finalisty w konkursie lub 
olimpiadzie, poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) lub 
pełnoletniego kandydata;

5) w przypadku kryteriów określonych w pkt. 6, 7 i 8  kserokopia świadectwa szkolnego, 
poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego 
kandydata.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta Szczecin

Michał Wilkocki
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