
 

 

UCHWAŁA NR LXV/1787/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 19 kwietnia 2018 r.  

 

w sprawie kryteriów rekrutacji do internatów zorganizowanych w szkołach 

ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę  
 

Na podstawie art. 107 ust. 4 oraz art. 145 ust. 1 i 3 w związku z art. 29 ust. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) 

uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Ustala się następującą liczbę punktów za kryteria określone w art. 145 ust. 1 pkt 3 

w związku z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 

r. poz. 59, 949 i 2203), obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do 

internatów zorganizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych 

prowadzonych przez m.st. Warszawę: 

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego:  

a)  wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty,  
 

b)  niepełnosprawność kandydata – 2 punkty,  
 

c)  niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 2 punkty,  
 

d)  niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 2 punkty,  
 

e)  niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 2 punkty,  
 

f)  samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 2 punkty,  
 

g)  objęcie kandydata pieczą zastępczą – 2 punkty;  
   

2) w przypadku kandydata pełnoletniego:  

a)  wielodzietność rodziny kandydata – 2 punkty,  
 

b)  niepełnosprawność kandydata – 2 punkty,  
 

c)  niepełnosprawność dziecka kandydata – 2 punkty,  
 

d)  niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę – 2 

punkty,  
 

e)  samotne wychowywanie dziecka przez kandydata – 2 punkty.  
   

 

 

§ 2. 1. Ustala się następujące kryteria organu prowadzącego oraz liczbę punktów za 

kryteria obowiązujące na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego do internatów, o 

których mowa w § 1:  

1) zamieszkanie kandydata poza terenem Warszawy – 2 punkty;  
 

2) osiągnięcia kandydata w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych na szczeblu 

co najmniej wojewódzkim – 2 punkty;  
 

 

3) osiągnięcia kandydata w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska 

szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu – 2 punkty;  
 

 

4) rozpoczęcie przez kandydata nauki w klasie pierwszej – 2 punkty;  
  
5) posiadanie rodzeństwa, które jest wychowankiem internatu – 2 punkty;  

  
6) posiadanie stypendium związanego z osiągnięciami w dziedzinie nauki, sportu i 

kultury otrzymane od organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzielającego 

stypendia – 2 punkty.  
 

 

2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów wymienionych w ust. 1 są 

odpowiednio:  

1) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego o miejscu 



zamieszkania kandydata;  
 

2) kopia dyplomu lub zaświadczenia o uzyskaniu wysokiego miejsca w zawodach 

wiedzy, artystycznych lub sportowych, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 

rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego;  
 

 

3) zaświadczenie organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzającego 

osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym wolontariatu;  
 

 

4) zaświadczenie potwierdzające przyjęcie kandydata do klasy pierwszej;  
  
5) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego/kandydata pełnoletniego potwierdzające 

zamieszkanie rodzeństwa kandydata w internacie;  
 

 

6) zaświadczenie organizacji, instytucji lub innego podmiotu udzielającego stypendium.  
  

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.  

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie 

na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy.  

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa  Malinowska-Grupińska 
 

 

 


