Kryteria naboru do internatu w roku szkolnym 2018/2019 (*)
LP.
1.

KRYTERIUM
Wielodzietność (troje lub więcej dzieci) rodziny kandydata

LICZBA
PUNKTÓW

DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY SPEŁNIANIE KRYTERIUM

6

oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wzór nr 1)
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

2.

Niepełnosprawność kandydata

6

3.

Niepełnosprawność jednego lub obojga rodziców kandydata

6

5.

Niepełnosprawność rodzeństwa lub dziecka kandydata

6

6.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie lub samotne
wychowywanie dziecka przez kandydata

6

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka
wspólnie z jego rodzicem (wzór nr 2) oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający
rozwód lub separację lub akt zgonu lub inny dokument potwierdzający spełnianie kryterium

7.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

6

dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 575,1583 i 1860)

8.

Niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat
sprawuje opiekę

6

oświadczenie o sprawowaniu opieki na osobą bliską (wzór nr 3) i orzeczenie
o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

9.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do internatu, w roku
szkolnym 2018/2019 będzie uczniem klasy pierwszej szkoły, której
częścią integralną jest internat

70

zaświadczenie potwierdzone przez dyrektora szkoły w Szczecinie 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 (wzór nr 5)

10.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do internatu, w roku
szkolnym 2018/2019 będzie uczniem klasy drugiej lub kolejnej,
szkoły której częścią integralną jest internat

65

11.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do internatu, w roku
szkolnym 2018/2019 będzie uczniem klasy pierwszej szkoły
prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, której dyrektor ma
podpisane porozumienie z dyrektorem szkoły, której częścią
integralną jest internat

30

orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie
równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948)

12.

Kandydat, który ubiega się o przyjęcie do internatu, w roku
szkolnym 2018/2019 będzie uczniem klasy drugiej lub kolejnej
szkoły prowadzonej przez Gminę Miasto Szczecin, której dyrektor
ma podpisane porozumienie z dyrektorem szkoły, której częścią
integralną jest internat

20

13.

Kandydat jest lub będzie uczniem oddziału sportowego/mistrzostwa
sportowego:
 publicznej szkoły podstawowej sportowej/ z oddziałami
sportowymi/ mistrzostwa sportowego/ z oddziałami
mistrzostwa sportowego, prowadzonej przez Gminę Miasto
Szczecin lub
 publicznej szkoły ponadpodstawowej sportowej /z oddziałami
sportowymi/ mistrzostwa sportowego/ z oddziałami
mistrzostwa sportowego, prowadzonej przez Gminę Miasto
Szczecin
w roku szkolnym, na który przeprowadza się postępowanie
rekrutacyjne do internatu

3

14.

Odległość od miejsca zamieszkania kandydata do miejsca lokalizacji
budynku szkoły w Szczecinie, w której kandydat realizuje lub będzie
realizował obowiązek szkolny/ obowiązek nauki, jest większa niż
30 km

3

spełnianie kryterium potwierdzane jest na podstawie danych zawartych we wniosku
o przyjęcie do bursy/internatu

15.

Kandydat, którego rodzeństwo mieszka w internacie, do którego
o przyjęcie ubiega się kandydat

1

oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) lub pełnoletniego kandydata (wzór nr 4)

Spełnianie kryteriów potwierdza się za pomocą dokumentów składanych w postaci (do wyboru):
1) oryginału,
2) notarialnie poświadczonej kopii,
3) urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76 a § 1 KPA odpisu lub wyciągu z dokumentu,
4) kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata lub pełnoletniego kandydata
lub przez przedłożenie odpowiedniego oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karanej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający zobowiązany
jest do zawarcia w oświadczeniu klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
(*)

Zgodnie z art. 145 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych przez
kandydatów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim
etapie postępowania rekrutacyjnego jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

