
  

UCHWAŁA NR XVII/132/20 

RADY POWIATU W MOŃKACH 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji, liczby punktów za każde z kryteriów oraz rodzajów 

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, dla którego organem 

prowadzącym jest powiat moniecki 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 12 pkt 11 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) art. 107 ust. 2-4, art. 145 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 

w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) 

Rada Powiatu w Mońkach uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się liczbę punktów przyznawanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego  

do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach, dla którego organem 

prowadzącym jest powiat moniecki, dla kryteriów o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.  

§ 2. Określa się kryteria, o których mowa w art. 145 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo 

oświatowe, odpowiadającą im liczbę punktów oraz rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych  

kryteriów na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

i Zawodowych w Mońkach, dla którego organem prowadzącym jest powiat moniecki, zgodnie z załącznikiem 

Nr 2 do niniejszej uchwały.   

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Dariusz Jaworowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 lipca 2020 r.

Poz. 3009



Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/132/20 

Rady Powiatu w Mońkach 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Ustawowe kryteria rekrutacyjne i odpowiadająca im liczba punktów przyznawanych na pierwszym 

etapie postępowania rekrutacyjnego 

1) Kandydaci niepełnoletni: 

L.p. Kryterium Wartość 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 wychowywania kandydata w rodzinie 10 

7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą 10 

2) Kandydaci pełnoletni: 

L.p. Kryterium Wartość 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 XVII/132/20 

Rady Powiatu w Mońkach 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Kryteria rekrutacyjne określone przez organ prowadzący, odpowiadająca im liczba punktów oraz 

rodzaje dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów na pierwszym etapie postępowania 

rekrutacyjnego 

L.p. Kryterium Dokument potwierdzający 

spełnienie kryterium 

Wartość kryterium 

(w punktach) 

1. Odległość szkoły od miejsca zamieszkania 

wynosząca powyżej 20 km, brak środków 

komunikacji umożliwiających dojazd do szkoły lub 

zamieszkanie  kandydata w miejscowości, z której 

dojazd do szkoły jest utrudniony 

Oświadczenie kandydata/rodzica 5 

2. Zamieszkiwanie rodzeństwa kandydata  

w Internacie ZSOiZ w Mońkach 

Oświadczenie kandydata/rodzica 5 

3. Ocena z zachowania co najmniej dobra Oświadczenie kandydata/rodzica 5 
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