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Zarządzenie nr 5/2020 

 Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu 

z dnia 29.05.2020r. 

w sprawie określenia kryteriów przyjęcia wychowanków do Bursy oraz określenia 

wartości punktowej poszczególnych kryteriów.  

Na podstawie art. 145 ust. 1 pkt.1-3, ust. 2-4  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo 

Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59 i 949,  Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681) i art. 

95 ust. 11 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2245 i 2432 oraz z 2019 r. poz. 534 i 1287) 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się kryteria przyjmowania wychowanków do Internatu Międzyszkolnego w Starym 

Sączu oraz wartość punktową poszczególnych kryteriów na rok szkolny 2020/2021; 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 20 p ust. 1 ustawy o systemie oświaty, w przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek zamieszkan ia  na 
obszarze danej gminy,  niż  wolnych miejsc w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymienione w 

tabeli. Każde z kryteriów ma jednakową wartość. 
2 Zgodnie z art. 20 t ust.6 ustawy o systemie oświaty, oświadczenia, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 
fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.„ Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań. wielodzietność-co najmniej troje dzieci w rodzinie 

L.p

. 
Kryterium 

Dokument do złożenia przez kandydata 

 potwierdzający spełnianie kryterium 

Wartość 

kryterium 

w punktach 

Informacja o spełnianiu kryteriów 

określonych w ustawie o systemie oświaty i załącznikach do wniosku potwierdzających ich spełnianie
1
 

1. 
Wielodzietność 

rodziny kandydata 
Oświadczenie

2
 o wielodzietności rodziny kandydata 1 

2. 
Niepełnosprawność 

kandydata 

Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze 

względu na niepełnosprawność lub orzeczenie o 

niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności  w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U.2020.0.426) 

1 

3. 
Niepełnosprawność 

jednego z rodziców 

kandydata 

Orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

((Dz.U.2020.0.426) 

1 

4. 
Niepełnosprawność 

Obojga rodziców 

kandydata 

Orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu 

niepełnosprawności lub orzeczenia równoważne w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 

rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ((Dz.U.2020.0.426) 

1 



2 

 

 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do czasu zakończenia postępowania 

rekrutacyjnego  na rok szkolny 2020/2021. 

 

 

        Lucyna Dybiec 

………………………………………. 

      Dyrektora Internatu Międzyszkolnego w Starym Sączu 

 

                                                 
3 Zgodnie z art. 20 b pkt. 2 ustawy o systemie oświaty, definicja samotnego wychowywania dziecka, oznacza wychowywanie dziecka przez  

pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że 
osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem. 
4 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem, składane jest w 

każdej sytuacji wymienionej jako definicja samotnego wychowywania dziecka (patrz pkt. 8). Oświadczenia składa się po rygorem 
odpowiedzialności karnej 
5 Zgodnie z art. 20p ust. 1 pkt. 3 ustawy o systemie oświaty, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego bierze się pod uwagę  łącznie 

kryteria ustawowe i lokalne   

5. 
Niepełnosprawność 

rodzeństwa kandydata 

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.2020.0.426) 

1 

6. 
Samotne 

wychowywanie 

kandydata w rodzinie 
3
 

Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub 

separację lub akt zgonu oraz oświadczenie
4
 o samotnym 

wychowywaniu dziecka  

1 

7. 
Objęcie kandydata 

pieczą zastępczą 

Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą 

zgodnie  z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz.U.2020.0.821) 

 

 

1 

Informacja o spełnianiu kryteriów ustalonych przez dyrektora w uzgodnieniu z organem prowadzącym
5
 

1 

Uczniowie przyjęci do szkół ponadpodstawowych których organem prowadzącym jest 

Powiat Nowosądecki (Zespół Szkół w Marcinkowicach, Zespół Szkół w Starym Sączu, 

Liceum Ogólnokształcące w  Starym Sączu) 

5 

2 Deklarowany  czas pobytu dziecka w Internacie wynosi co najmniej 8 miesięcy 1 

3 W internacie (bursie) mieszka rodzeństwo kandydata 1 

4 

Odległość od miejsca zamieszkania do 100 km , słabe skomunikowanie miejscowości 

zamieszkania ucznia z miejscowością w której znajduje się szkoła, dojazd jest 

utrudniony ze względu na liczbę przesiadek (więcej niż jedna przesiadka) 

1 

5 Odległość od miejsca zamieszkania powyżej 100 km 1 

Maksymalna ilość punktów 16 


