
UCHWAŁA Nr 496 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do 

publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom                    

w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania,                       

dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin. 
 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2016 r. poz. 814, ze zm.) w związku z art. 145 

ust. 1 pkt 3 i ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 59) Rada Miasta Konina uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

w stosunku do kandydata niepełnoletniego: 

1) uczęszczanie kandydata do szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto 

Konin,   

2) miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny 

dojazd do szkoły, 

3) korzystanie z internatu/ bursy przez rodzeństwo kandydata.          

2.   Kryteriom, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz kryteriom wskazanym w § 1 ust. 1 uchwały, przyznaje się następującą 

liczbę punktów: 

1) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt, 

2) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata - 10 pkt, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata - 10 pkt, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata - 10 pkt, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie - 10 pkt, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą - 10 pkt, 

8) uczęszczania kandydata do szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto 

Konin - 10 pkt, 

9) miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny 

dojazd do szkoły - 10 pkt, 

10) korzystanie z internatu/bursy przez rodzeństwo kandydata - 10 pkt.          

 

§ 2. 

 

1. Określa się kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza 

miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Miasto Konin 

w stosunku do kandydata pełnoletniego: 

1) uczęszczanie kandydata do szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto 

Konin,   
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2) miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny 

dojazd do szkoły, 

3) korzystanie z internatu/bursy przez rodzeństwo kandydata.          

2. Kryteriom, o których mowa w art. 136 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe oraz kryteriom wskazanym w § 2 ust. 1 uchwały, przyznaje się następującą 

liczbę punktów: 

1) wielodzietność rodziny kandydata - 10 pkt, 

2) niepełnosprawność kandydata - 10 pkt, 

3) niepełnosprawność dziecka kandydata - 10 pkt, 

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

10 pkt, 

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata - 10 pkt, 

6) uczęszczania kandydata do szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto 

Konin - 10 pkt,  

7) miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny 

dojazd do szkoły - 10 pkt, 

8) korzystanie z internatu/ bursy przez rodzeństwo kandydata - 10 pkt.      

 

§ 3. 

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1 ust. 1 i w § 2 

ust. 1 uchwały, są odpowiednio: 

1) oświadczenie kandydata, a w przypadku kandydata niepełnoletniego 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o uczęszczaniu kandydata do szkoły, 

dla  której organem prowadzącym jest Miasto Konin, 

2) oświadczenie kandydata, a w przypadku kandydata niepełnoletniego 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o miejscu zamieszkania,  

3) oświadczenie kandydata, a w przypadku kandydata niepełnoletniego 

oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o korzystaniu z internatu/ bursy przez 

rodzeństwo kandydata. 

 

§ 4. 

 

Traci moc Uchwała Nr 287 Rady Miasta Konina z dnia 24 lutego 2016 roku w sprawie 

określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych placówek 

zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem 

stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest miasto Konin. 

 

§ 5. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

 

§ 6. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                                Przewodniczący 

                                                                             Rady Miasta Konina 

 

                                                                              /-/   Wiesław Steinke 
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UZASADNIENIE 

do Uchwały Nr 496 

Rady Miasta Konina 

z dnia 26 kwietnia 2017 roku 

 

w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym  

do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie 

pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem 

prowadzącym jest Miasto Konin. 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) nakłada 

na organ prowadzący na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego obowiązek 

przyznania każdemu kryterium wskazanemu w ustawie określonej liczby punków oraz 

ustalenie kryteriów dodatkowych z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji 

potrzeb wychowanka oraz lokalnych potrzeb społecznych.  

W świetle cytowanych przepisów kryteria ustawowe dotyczące: 

1. Kandydata niepełnoletniego to: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, 

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, 

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, 

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, 

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. 

2. Kandydata pełnoletniego to: 

1) wielodzietność rodziny kandydata, 

2) niepełnosprawność kandydata, 

3) niepełnosprawność dziecka kandydata, 

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

5) samotne wychowywanie dziecka przez kandydata. 

Dodatkowo zgodnie z art. 145 ust. 1 pkt 3 w uchwale ustala się kryteria określone 

przez organ prowadzący: 

1) uczęszczanie kandydata do szkoły, dla której organem prowadzącym jest Miasto 

Konin,   

2) miejsce zamieszkania kandydata w odległości uniemożliwiającej codzienny dojazd do 

szkoły, 

3) korzystanie z internatu/bursy przez rodzeństwo kandydata.          

 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 

 

        Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

                   /-/  Wiesław Steinke  


