
UCHWAŁA Nr 53.X.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego do Internatu w Zespole Szkół Nr 1 im. gen. Jose 
de San Martin w Sierpcu oraz punktacji i rodzajów dokumentów niezbędnych 
do potwierdzenia spełniania tych kryteriów

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 145 ust. 1 pkt 3, 
ust. 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. -  Prawo 
oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1148) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się dla ustawowych kryteriów rekrutacyjnych liczbę punktów 
przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się kryteria lokalne i odpowiadającą im liczbę punktów 
przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje 
dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, w brzmieniu 
stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Załącznik Nr 1 
do Uchwały Nr 53.X.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Tabela określająca liczbę punktów przyznawanych na pierwszym etapie 
postępowania rekrutacyjnego dla ustawowych kryteriów rekrutacyjnych:

I. Kandydaci niepełnoletni:

Lp. K ryterium W artość kryterium  
w  punktach

1. Wielodzietność rodziny kandydata 10

2. Niepełnosprawność kandydata 10

3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata 10

4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata 10

5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata 10

6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie 10

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10

I. Kandydaci pełnoletni:

Lp. K ryterium W artość kryterium  
w  punktach

1. Wielodzietność rodziny kandydata 10

2. Niepełnosprawność kandydata 10

3. Niepełnosprawność dziecka kandydata 10

4.
Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą 
kandydat sprawuje opiekę 10

5. Samotne wychowywanie dziecka przez kandydata 10
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Załącznik Nr 2 
do Uchwały Nr 53.X.2019 
RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Kryteria lokalne i odpowiadająca im liczba punktów przyznawanych 
na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego oraz rodzaje dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Lp. Kryterium
Dokument 

potwierdzający 
spełnianie kryterium

Ilość punktów

1.

Kandydat mieszkał w ubiegłym roku 
w internacie od września do końca roku 
szkolnego i przestrzegał regulaminu 
internatu

Oświadczenie
kandydata

10

2.

Kandydat jest uczniem Liceum 
Ogólnokształcącego w Sierpcu/ 
Zespołu Szkół Nr 1 w Sierpc/ Zespołu 
Szkół Nr 2 w Sierpcu

Oświadczenie
kandydata 5

3.
Kandydat ma rodzeństwo, które 
mieszkało lub mieszka w internacie 
i przestrzegało Regulaminu internatu

Oświadczenie
kandydata 5

4.

Trudności z dojazdem kandydata do 
szkoły, tj. odległość szkoły od miejsca 
zamieszkania lub/i brak 
środków komunikacji publicznej:
- powyżej 35 km i brak połączenia 
autobusowego,

- poniżej 35 km i brak połączenia 
autobusowego

Oświadczenie
kandydata

10

5


